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Rakendustarkvara: R
1. praktikum
Aine nõuded
Arvestuse saamiseks tuleb sooritada aine lõpus kodutöö. Kodutööks on oma valitud andmestiku
töötlus ja lihtsam analüüs. See tuleb projekti vormis esitada hiljemalt 2 nädalat pärast viimast
praktikumi. Projekt peaks näitama, et te suudate kursusel omandatud teadmisi kasutada reaalsete
probleemide lahendamiseks. Hindamisel võtan arvesse nii asjakohaselt kasutatud võtete arvu kui
ka analüüsi sisukust. Täpsemad hindamiskriteeriumid ja juhendi projekti vormistamiseks leiab
ÕIS-st.

Ülevaade R-ist
R on programeerimiskeel, mis on disainitud just andmete analüüsimiseks. Just viimase paari
aastaga on R-i populaarsus plahvatuslikult kasvanud ning selleks on mitu head põhjust:
• R on andmete analüüsiks väga mugav;
• R-s on lihtne uusi algoritme realiseerida ja teistega jagada, seetõttu on pea kõik olemasolevad
statistilised protseduurid R-s olemas;
• R on graafikute joonistamiseks üks mugavamaid vahendeid;
• R on tasuta.
Muidugi on ka R-l puudusi:
• R-i kasutamist on keeruline õppida - pole ilusat klikitavat kasutajaliidest;
• R on aeglane ja võib suuremate andmetega hätta jääda.

Kasutajaliides
Käivitades R programmeerimiskeskkonna Windowsis, näeb kasutaja avanenud programmiakna
vasakus ülemises nurgas konsooliakent. Esmalt tutvumegi sellega, kuidas konsooliakent kasutades
saab suhelda R keskkonnaga.
Konsoolis on sisendrea ees märk >. Käske saab küll kirjutada otse konsooli, kuid pikema
sessiooni puhul on kaval kirjutada faili, kust pärast saab neid lihtsasti uuesti jooksutada ja oma
tehtud tööd taastada. Selle jaoks on R-i sisse ehitatud ka tekstiredaktor, kust saab käske R-i
interpretaatorile saata klahvikombinatsiooniga CTRL+R. Windowsis saab selle tekstiredaktori
kasutusele võtta, valides menüüst File valiku New script. Kui redaktorisse sisestatud koodist
teatud osa hiirega ära märkida ja CTRL+R vajutada, saadetakse interpretaatorile täitmiseks
äramärgitud osa. Kui redaktoris pole midagi valitud ja vajutatakse CTRL+R, siis saadetakse
täitmisele see rida, kus redaktoris on parasjagu tekstikursor.
Konsoolis saab varem rakendatud käske vaadata, kui klaviatuuril vajutada üles- ja allanoolt.
Nagu programmeerimise juures ikka, on viisakas oma programmikood varustada
kommentaaridega. Kommenteerida saab sümbolit # kasutades: kõike sümbolist # samal koodireal
paremale jäävat loetakse kommentaariks.

Ülesanded
1. Ava R, tekita skriptifail, kirjuta sinna print(“Hello World!”) ja saada see R konsooli.
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R kui kalkulaator
R-is on mugav teha lihtsamaid arvutusi. Kümnendmurrus kasutab R komakoha eraldajana punkti.
Lihtsamad näited:
2 + sqrt(375769) - 25^2 # astendamismärgina võib kasutada nii ^ kui ka **, nt 2**3
sin(pi/6) + acosh(1)
log(exp(1))
sqrt(-1+0i)
factorial(6) / choose(4, 2)
1/0
0/0

Ülesanded
2. Teisenda 37° C Fahrenheitideks
3. Lahendada ruutvõrrand.

F = C · 9/5 + 32
2x2 + 4x − 2.5 = 0

valemiga
x=

−b ±

√

b2 − 4ac
2a

4.Arvuta enda kehamassiindeks. (Ei pea näitama õppejõule.)
KM I =

kaal
pikkus2

Funktsioonide kasutamine
Loomulikult ei puudu R-is ka funktsioonid (ehk käsud). Käsud lõpevad sulgudega, kuhu antakse
tavaliselt ette argumendid. Näiteks käsk c on funktsioon, millele saab ette anda palju argumente ja
nendest koostatakse vektor. Käsk log kasutab aga kahte argumenti.
Esimese argumendi nimega x väärtuseks on logaritmitav arv, teise argumendi nimega base
väärtuseks on logaritmimise alus. Kui me teist argumenti log funktsioonile ette ei anna, siis ta
võtab vaikimisi logaritmimise aluseks exp(1) ehk arvu e.
Soovi korral võime funktsiooni kasutades vastavate argumentide nimed välja kirjutada, nt võime
kirjutada
log(x = 25, base = 5)

aga kui me argumendid anname ette täpselt sellises järjekorras, nagu funktsiooni süntaks nõuab,
võime argumentide nimed ka ära jätta:
log(25, 5)

Abi saamine R-s
Kui tead käsu nime, mida tahad kasutada (nt, matrix), aga ei tea, kuidas selle käsu süntaks on,
siis saab abimaterjali, kui trükkida konsooli: ?käsuNimi. Näiteks
?matrix
?c
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Lisaks on võimalik kasutada ka käske help ja help.search. Neist esimene otsib konkreetse
käsu kohta infot, vaadates ainult laetud teeke, ja kui seda ei leita, siis abi ei kuvata. Teine otsib
käsku kõigist paigaldatud teekidest. Näide:
help("apply")
help.search("apply")

# on samaväärne, kui trükkida: ?apply
# on samaväärne, kui trükkida: ??apply

Kui tead aga, mida tahad teha, ent ei tea, milliseid käske selleks saaks kasutada, tasub kasutada
otsimootoreid (nt Google). Mõnikord on saadavad otsitulemused aga irrelevantsed; siis tasub
paremate tulemuste saamiseks kasutada otsimootorit rseek.org, mis otsib R-i meililistidest ja
muidu mõnedelt R-iga seotud internetilehtedelt. R-i enda kodulehel www.r-project.org on lisaks
loetletud ka muid infoallikaid.

Ülesanded
5. Mida teeb käsk log?
6. Millised on käsu round argumendid ja mida nad tähendavad?

Muutujatega töötamine
Nagu igas programmeerimiskeeles, saab ka R-is arvulisi väärtusi salvestada muutujateks.
kaal = 80
pikkus = 180
kaal / (pikkus / 100)^2

Salvestatud muutujat saab vaadata käsu print abil või trükkida lihtsalt muutuja nimi konsooli ja
vajutada sisestusklahvi (enterit).
print(kaal)
kaal

Tasub tähele panna, et R on tõstutundlik, näiteks käsk print(Kaal) tekitab veateate, sest objekti
nimega Kaal süsteemis ei ole (vaid on objekt kaal).
Töökeskkonda talletatud muutujatest saab ülevaate, kui trükkida käsk ls; olemasolevaid
muutujaid saab kustutada käsuga rm:
ls()
rm(kaal)

Omistada saab ka operaatoriga <-. Üldiselt on = ja <- samaväärsed, ent käesoleval kursusel
kasutame mugavuse kaalutlustel omistamiseks sagedamini siiski võrdusmärki.

Ülesanded
7. Mis on avaldise 3x3 + 5x2 − 27x − 9 väärtused x-i väärtuste 10, -6, 0.001 korral? (Kuidas
vähendada korduva trükkimise vaeva, kasutades muutujaid?)

Vektorid
Funktsioonid vektori loomiseks:
•: (koolon) - 1:10; 10:-1; 4:5
•c() - c(1, 5, 3); c("a", "b")
•rep() - rep(1, 5); rep(c(1, 2), 5); rep(c(1, 2), c(5, 3))
•seq() - seq(0, 1, 0.1); seq(0, 1, length.out = 5); seq(1, 0 , -0.1); seq(0, 2,
0.7)

Vektori i-ndat elementi saab vaadata, kasutades kantsulge:
kaalud = c(50, 73, 101, 84, 93, 29)
kaalud[3]
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Tehted vektoritega
Kui mingit funktsiooni on loogiline rakendada vektorile või maatriksile elemendikaupa, siis R
üldiselt ka nii teeb. Näiteks
a = 1:10
a + 5
2 ** a
log(a)

Kui teha tehteid kahe vektori vahel, siis toimub operatsioon elementide kaupa:
(1:5) + (5:1)
seq(0, 1, length.out = 10) / rep(c(2, 3), 5)

Kui tehtes on kaks vektorit erinevate pikkustega, siis R proovib paljundada lühemat vektorit nii,
et selle pikkus klapiks pikemaga
rep(5, 10) + c(1, 2)
seq(1, 25, 3) ** (1:3)

Ülesanded
8. Konstrueeri vektor (1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5).
9. Olgu meil geomeetriline jada esimese elemendiga x0 = 4 ja kordajaga q = 0.9 ; arvuta jada 10
esimest elementi (xk = x0 · q k−1)
10. Konstrueeri vektor (1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7), kasutades ainult rep käsku.
11. Konstrueeri võimalikult lühidalt vektor (1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5, 6, -6, 7, -7).

Maatriksid
Maatriksi konstrueerimine käib peamiselt kolme käsu abil:
x = matrix(c(1,2,3,4), nrow = 2, ncol = 2)

# NB! vaadake mis pidi maatriksis
# numbrid jooksevad
rbind(c(1, 2), c(3, 4)) # Kleebime vektorid kokku ridadena
cbind(c(1,2), c(3,4))
# Kleebime vektorid kokku veergudena

Funktsioonid maatriksitega kasutamiseks
t(x) # Transponeerimine
det(x) #Determinant
solve(x) #Pööramine
x %*% t(x) # Maatrikskorrutise operaator %*%

Tehted maatriksitega
Maatriksite puhul käitub R täpselt sama loogika järgi nagu tavaliste arvudegi puhul. Ta
põhimõtteliselt käsitleb maatriksit vektorina, mis on kokku voltides maatriksiks tehtud.
x = cbind(c(50, 60, 100), c(155, 165, 190))
x + 5
x ** 2
x - 1:2 # NB Uuri mis nüüd juhtus ja proovi aru saada miks nii juhtus.
x * c(5, 8 ,12, 1) #Mis R-le ei meeldi?
x / 1:3
t(t(x) - c(1, 5)) #Mida see käsk teeb?

Maatriksi ridadel ja veergudel võivad olla ka nimed:
colnames(x) = c("kaal", "pikkus")
rownames(x) = c("Mari", "Jaana", "Peeter")

Maatriksi (ning andmemaatriksi, vt allpool) elementide poole saab pöörduda rea- ja veeruindeksi
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abil:
x[1, 2]
x[3, ]
x[-3, ]
x[, 1]

#
#
#
#

Näitab
Näitab
Näitab
Näitab

1. rea 2. elementi
3. rea elemente
kõikide ridade, välja arvatud 3. rea elemente
1. veeru elemente

Kui maatriksil on defineeritud rea- või veerunimed, saab pöördumiseks ka neid kasutada:
x[c("Peeter", "Mari"), "kaal"] otsib ridadest nimega "Peeter" ja "Mari" elemendi, mis on
veerus "kaal".

Ülesanded
12. Tekita maatriks X mõõtmetega 5x3, mille esimene veerg on 1:5, teine 2:6 ja kolmas 10:6 ning
maatriks D veergudega (1, 1, 0) ja (0, 0, 1).
13. Lahuta maatriksi X ridadest vastav rea number.
14. Lahuta maatriksi X veergudest vastav veeru number.
15. (*) Leia, kasutades maatrikseid X ja D, 5x2 maatriks W, milles esimeses veerus on X esimese
kahe veeru elementide summad ja kolmas veerg on sama nagu X-i kolmas veerg.
16. (*) Proovi maatriksit D muutes arvutada ka selline 5x2 maatriks W, kus esimeses veerus on X
kahe esimese veeru keskmine ja teises ikka X-i kolmas veerg.

Muutujatüübid
Nagu programmeerimiskeeltes üldiselt, on ka R-is erinevat tüüpi andmete efektiivse talletamise
jaoks välja mõeldud erinevad tüübid, sealjuures teatud tüübid on nn elementaartüübid, näiteks:
•numeric -- kõik reaalarvud, sh täisarvud,
•character -- sõned (sisestamisel panna jutumärkide vahele),
•logical -- tõeväärtuste hoidmiseks (väärtused TRUE/FALSE).
Ühte tüüpi muutujat saab ümber teisendada teist tüüpi muutujaks, kui kasutada vastavat käsku.
Kõige sagedamini läheb tarvis järgmiseid käske:
•as.numeric(x) -- võtab muutuja x väärtuse ja proovib selle teisendada arvuliseks
väärtuseks;
•as.character(x) -- võtab x väärtuse ja teisendab selle sõneks.
Et teada saada, mis tüüpi on muutuja, saab kasutada class käsku. Sageli juhtub praktikas, et
mõnes andmetabelis on numbrid sõne kujul; kui me soovime nendega mingeid arvutusi teha,
peame nad enne arvudeks teisendama.

Ülesanded
17. Uuri, mis tüüpi on muutuja x, kui eelnevalt oled konsooli kirjutanud x = T. Mida T tähistab?
18. Teisenda arvud 0 ja 5 ning -2,1 tõeväärtusteks; mis on tulemus?
19. Kas töötab järgnev: a = "2"; a + 1? Mis on valesti ja kuidas seda parandada?

Andmetabel
Kui ühes tabelis on vaja koos hoida erinevaid andmetüüpe, kasutame maatriksi asemel
data.frame'i ehk andmetabelit. Võrdle kaht järgnevat näidet; miks neist esimene ei anna
soovitud tulemust?
moodud = cbind(x, sugu = c("N", "N", "M"))
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moodud = data.frame(x, sugu = c("N", "N", "M"))

Andmemaatriksi veergude nimesid saab vaadata samade käskudega, nagu maatriksi puhulgi,
kõikide dimensioonide (tabeli puhul siis ridade ja veergude) nimesid saab näha käsuga
dimnames:
colnames(moodud)
dimnames(moodud)

Samu käske kasutades saab näiteks veerge ümber nimetada
colnames(moodud) = c("Weight", "Length", "Gender")

Andmemaatriksi konkreetse veeru (kui antud objekti ühe liikme) poole saab pöörduda ka dollari
märki kasutades:
moodud$Weight # tagastatakse objekti moodud liige Weight

Andmemaatriksi (ja ka paljude teiste objektide) struktuurist saab hõlpsa ülevaate, kasutades käsku
str. Väljundisse trükitakse andmemaatriksi veergude nimed, tüübid ja mõned esimesed
väärtused sellest veerust.
str(moodud)

Kõige elementaarsema kirjeldava statistika andmete kohta saab summary käsku kasutades.
summary(moodud)

(Olgu mainitud, et summary käsku kasutatakse ülevaate saamiseks ka väga paljude muude
objektide puhul, näiteks lineaarsete mudelite arvutuste puhul.)

Ülesanded
20. Koosta andmemaatriks kus on kolme sinu lähima naabri: nimi, vanus ja sugu.
21. Võta sellest andmemaatriksist vanuste vektor ja salvesta see uueks objektiks nimega
vanused. Mis tüüpi see objekt on? Kasuta käsku summary, et saada ülevaade nendest
vanustest.

Struktuuriteisendused
Järgnev loetelu annab ülevaate, milliseid käske tasub vastavate teisenduste jaoks kasutada.
vektor -> maatriks: matrix(vec, nrow, ncol)
maatriks -> vektor: as.vector(mat) . Jälgi jälle, mil viisil maatriksist vektor tehakse.
maatriks -> andmetabel: data.frame(mat)
andmetabel -> maatriks: as.matrix(df). Kõikide muutujate tüübid ühtlustatakse.
vektor -> andmetabel: data.frame(vec). Tehakse üheveeruline andmetabel.

Ülesanded
22. Teisenda oma lähinaabrite andmetest koostatud andmetabel maatriksiks. Mis juhtus
vanustega? Teisenda saadud maatriks vektoriks..

List
Paljud R-i objektid on tegelikult vektorid või listid. List on vektorisarnane objekt, mille elemendid
võivad olla suvalist tüüpi, näiteks ühes listis võib esimene element olla mingi maatriks, teine
element mingi sõne, kolmas hoopiski mingi muu list jne. Niiviisi võib luua kuitahes keerukaid
andmestruktuure. Listi elemendid on järjestatud ja neil võivad olla ka nimed.
minulist = list(1:10, andmed = matrix(runif(4), nrow = 2))
minulist$kommentaar = "Täna on reede" # Lisame uue elemendi ja ühtlasi
# omistame sellele väärtuse
minulist
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Nagu andmemaatriksigi puhul, saab ka listi elementide poole pöörduda indeksi või elemendi nime
abil (indeksi abil pöördumisel tuleks kasutada kahekordseid kantsulge; ühekordseid kantsulge
kasutades tagastatakse üheelemendiline list, mille element on see, mida sooviti):
minulist[[1]]
minulist$kommentaar

Lihtsamad funktsioonid
Andmete puhul oleme sageli huvitatud mitte niivõrd igast üksikust numbrist endast, vaid pigem
ülevaate saamisest, tavaliselt aritmeetilisest keskmisest, standardhälbest jne. Järgnevaid käske
kasutatakse sageli.
sum(kaalud)
mean(kaalud)
sd(kaalud)
var(kaalud)
median(kaalud)
min(kaalud)
max(kaalud)

#
#
#
#
#
#
#

Summa
Aritmeetiline keskmine
Standardhälve
Dispersioon
Mediaan
Miinimum
Maksimum

Tihti on andmetes mõned väärtused puudu, sellisel juhul tuleks ülaltoodud käskudele lisada
argument na.rm = T, näiteks mean(kaalud, na.rm = T).
Andmetöötluses talletatakse andmeid tabelis tavaliselt nii, et iga veerg vastab mingile tunnusele (nt
kaal, kestus, värv) ja ühes reas on ühe subjekti (nt inimese, looma, päeva) andmeid. Seetõttu
soovimegi tavaliselt saada ülevaadet andmetabeli erinevatest veergudest. Käsuga summary
saame pideva tunnuse puhul teada kvartiilid (min, alumine, keskmine, ülemine, maks.) ja
puuduvate väärtuste arvu; faktortunnuse (nt sugu) puhul sagedused.
x = data.frame(pikkus = c(155, 165, 190), kaal = c(50, 60, 100), sugu = c("N",
"N", "M"))
colnames(x) = c("kaal", "pikkus", "sugu")
rownames(x) = c("Mari", "Jaana", "Peeter")
summary(x)

Suvalise arvujada elementide summa leiab käsuga sum ja korrutise käsuga prod:
sum(1:4)
prod(1:4)

Mõnikord on meil puhtalt arvudest koosnevas tabelis vaja saada ridade või veergude summasid
või keskmiseid. Ka selleks on funktsioonid olemas. Näide:
x = matrix(1:4, nrow = 2, byrow = TRUE)
colSums(x)
rowSums(x)
colMeans(x)
rowMeans(x)

Kumulatiivset summat saab leida käsuga cumsum:
cumsum(1:10)

Jagamisel tekkivat jääki saab leida modulo operaatoriga, milleks R-is on kahekordne protsendi
märk:
5 %% 2

Juhuslike arvude genereerimine
Mõnikord on meil vaja kasutada juhuslikke arve (et näiteks kontrollida oma mudeli paikapidavust
vms). R-is on juhuslike arvude simuleerimine lihtne. Järgnevalt toome juhuslike arvude
genereerimise funktsioonid paari enamlevinud jaotuse tarbeks.
runif(10)

# genereeritakse 10 arvu ühtlasest jaotusest U(0, 1) -- kõik arvud
#jäävad 0 ja 1 vahele ja on võrdtõenäolised.
rnorm(15, 170, 10) # genereeritakse 15 arvu normaaljaotusest keskväärtusega 170
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# ja standardhälbega 10
rbinom(10, 1, 0.5) # genereeritakse 10 arvu Bernoulli jaotusest
# (ehk binoomjaotusest parameetritega 1 ja 0.5)

Täringuvisete simuleerimiseks on mugav kasutada käsku sample:
sample(1:6, 4, replace = T) # simuleeritakse ausa täringu nelja viset

Ülesanded
23. Genereeri vektor x pikkusega 100, kasutades normaaljaotust keskmisega 15 ja
standardhälbega 6.
24. Leia x väärtuste vahemik ja selle vahemiku pikkus.
25. Teisenda x nn z-skoorideks, (lahuta keskväärtus ja jaga läbi standardhälbega). Mida võid zskooride kohta öelda? (Vihje: summary.)
26. Sorteeri vektor x kasvavalt ja kahanevalt (vihje: kasuta helpi).
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Rakendustarkvara: R
2. praktikum
R kui programmeerimiskeel
R keeles on olemas enamus teistest programmeerimiskeeltest tuttavaid konstruktsioone nagu
tsüklid, if ja else tingimused ning võimalus kirjutada lisafunktsioone.

Lisafunktsioonide kirjutamine
R-s on küll väga palju sisseehitatud funktsioone, kuid sellegipoolest tekib aeg-ajalt vajadus
defineerida uusi, mis aitavad hoida koodi hoomatavana ja vältida sama koodi mitmekordset
kopeerimist. Funktsiooni defineerimise süntaks on R-s järgmine.
<funktsiooni nimi> = function(<argumentide nimekiri>){
<argumentidega tehtavad operatsioonid>
return(<tagastatav väärtus>)
}

Näiteks aritmeetilist keskmist võtva funktsiooni võib defineerida R-s nii:
kesk = function(x){
n = length(x)
m = sum(x) / n
return(m)
}
kesk(1:5)
# Testime oma funktsiooni

Kui funktsioon ei pea midagi tagastama, siis võib käsu return lihtsalt ära jätta. Funktsiooni
parameetritele, mida väga tihti ei muudeta, võib anda R-s ka vaikeväärtusi. Näiteks
skaleeri = function(x, min = 0, max = 1){
y = (x - min(x))/(max(x) - min(x))
z = y * (max - min) + min
return(z)
}
skaleeri(0:6)
skaleeri(-5:5)
skaleeri(-5:5, min = -2, max = 2)

Nüüd skaleeri(x) annab tagasi vektori vahemikku [0,1] skaleeritud kujul ja skaleeri(x, min
= -2) annab vektori vahemikku [-2,1] skaleeritud kujul

Ülesanded
1. Kirjuta funktsioon, mis genereerib maatriksi mis on täidetud juhuslike suurustega
normaaljaotusest. (Vihje: funktsiooni argumentideks peaks olema ridade ja veergude arvud n ja
m. Kasuta käske matrix, et teha maatriks ja rnorm, et saada juhuslikke väärtusi.)

Funktsionaalprogrammeerimise elemendid
R keel on omapärane seetõttu, et ta sisaldab ka funktsionaalprogrammeerimise elemente. Nimelt
saab funktsiooni argumendiks anda ka funktsioone. Nii on võimalik peita funktsiooni sisse väga
abstraktseid programmeerimisvõtted, samas jättes funktsiooni konkreetse käitumise
konfigureeritavaks. Näiteks
summarize = function(x, fun1 = mean, fun2 = sd){
return(c(fun1(x), fun2(x)))
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}
> summarize(1:10)
[1] 5.500000 3.027650
> summarize(1:10, min, max)
[1] 1 10

Ülesanded
2. Täienda Ülesande 1 jaoks kirjtuatud funktsiooni nii, et juhuslikkude arvude genereerimise
funktsiooni võib ise ette anda (võimalikud variandid näiteks runif, rnorm, rexp).

Tingimuslause if
Nagu enamuses programeerimiskeeltes, nii on ka R-s olemas tingimuslause if , millega saab
kontrollida erinevate tingimuste kehtimist ja vastavalt sellele rakendada erinevaid programmi
osasid. R-s on if lause süntaks järgmine
if(<loogiline tingimus>){
<kood mida me selle käigus rakendame>
}
else{
<kood mida me rakendame juhul kui eelnev tingimus ei kehti>
}

Loogilised tingimused, on põhimõtteliselt tõeväärtused, mida võib saada erinevate loogiliste
tehetega:
• == kas kaks elementi võrduvad (a==b väärtus on TRUE ainult siis, kui a ja b on võrdsed)
• != kas kaks elementi erinevad
• < kas esimene element on väiksem kui teine
• > kas esimene element on suurem kui teine
• %in% kas element kuulub mingi vektori elementide hulka (a %in% c('A', 'B') on T ainult
siis, kui a võrdub kas “A” või “B”-ga)
• is.na() kontrollib kas väärtus on NA (not available)
• is.factor, is.numeric, is.character, is.logical kontrollivad kas andmed on
mingist konkreetsest tüübist.
kesk2 = function(x, geom = F){
n = length(x)
# Kontrollime kas tegu on ikka arvulise vektoriga
if(is.character(x)){
x = as.numeric(x)
}
if(geom){
m = exp(sum(log(x)) / n)
}
else{
m = sum(x) / n
}
return(m)
}
kesk2(1:10)
kesk2(c('1', '2', '6', '3'))
kesk2(1:10, geom = T)
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Ülesanded
3. Kirjuta funktsioon mis paarisarvulise sisendi korral korrutab arvu 3-ga ja paarituarvulise
sisendi puhul lahutab 2-e.
4. Kirjuta funktsioon mis sisendite koer, kass ja hamster prindib välja “loom” ja muudel juhtudel
ütleb “ei tea”.

Tsüklid
Tsüklid on kasulikud, kui tahame rakendada sama koodi mitu korda järjest, näiteks erinevatele
muutujatele või vektori elementidele. R-s on võimalik kasutada kahte sorti tsükleid: for ja
while. Käsk for teeb ettemääratud hulga samme, while töötab kuni mingi ettemääratud
tingimus saab täidetud.
For-tsükli defineerimisel anname me ette mingi vektori mille kõik elemendid tsükli käigus läbi
käiakse. Enamasti on see vektor järjestikustest numbritest, näiteks ühest kümneni.
for(i in 1:10){
print(i)
}

Kuid see vektor ei pea koosnema numbritest
for(i in c(‘kass’, ‘koer’, ‘kilpkonn’, ‘lammas’)){
print(i)
}

While-tsüklile antakse ette peatumistingimus; kui see enam ei kehti, siis protsess peatub.
a = 0
while(a < 10){
print(a)
a = a + 1
}

while tsüklid on kasulikud näiteks siis, kui realiseerida mingit algoritmi, mille peatumine sõltub
algoritmi koondumisest. Koodi kirjutades tasub alati üle kontrollida, kas on oht, et programm
jääb lõpmatusse tsüklisse. Sageli on otstarbekas while tsükli lõpetamistingimusse panna
tsüklisammude loendur.

Ülesanded
5. Genereerime maatriksi juhuslikest väärtustest milles on 10 rida ja 2 veergu kasutades
funktsiooni Ülesandest 1.
6. Arvutada maatriksi a ridade keskmised (mean) ja standardhälbed (sd)
7. Kirjuta funktsioon nimega “rakenda”, mis rakendab etteantud maatriksi igale reale kasutaja
määratud funktsiooni ja tagastab siis tulemuste vektori. (Eeldame, et funktsioon tagastab alati
ühe elemendi.)
8. Kasutades ülesandes 2 kirjutatud funktsiooni, genereeri juhuslik maatriks mõõtmetega 20x5,
mille elemendid on juhuslikud (mõnest jaotusest). Leia nüüd iga reale minimaalne ja
maksimaalne element. Proovi erinevaid jaotusi; kas on erinevusi.
9. Leia igas reas, mitu väärtust on suuremad kui 0.5 (vihje: näiteks sum(x < 1) loeb kokku 1-st
väiksemad x elemendid).

Teegid ja nende lisamine
Nagu me praktikumis nägime, on väga lihtne lisada R-le funktsioone. Et ka teised neid funktsioon
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mugavalt kasutada saaksid, võib neid pakendada teekideks, kuhu on lisatud ka dokumentatsioon,
näidisandmed jms... . Just suur arv erinevaid teeke kõikvõimalike ülesannete lahendamiseks on R
üks atraktiivsemaid omadusi. Taolisi teeke saab R-s sisse lugeda käsuga library('<teegi
nimi>') ning pärast seda on võimalik välja kutsuda kõiki sinna kuuluvaid funktsioone.
area(sin, 0, pi)
library(MASS)
area(sin, 0, pi)

Teekide lisamine käib käsuga install.packages('<teegi nimi>') . Tuleb ainult
teada õiget nime (tavaliselt tuleb vastavat probleemi lahendavat teegi nimi otsimootorite abi
kasutades kiiresti välja).
Täieliku n-ö ametlike teekide loetelu leiab R-i kodulehelt, näiteks http://ftp.sunet.se/pub/lang/
CRAN/web/packages/ .

Koodi vormindamine
Tüüpilise R sessiooni käigus tekib päris palju koodi, kusjuures tihti läheb seda ka hiljem vaja, et
analüüsi korrata või lahendada teisi sarnaseid probleeme. Seetõttu on kasulik koodi kirjutada
võimalikult loetavalt. Väga rangeid reegleid R koodi vormindamiseks pole, kuid mõningad head
tavad mida järgida, siiski on:
•

tehtemärkide ümber ja pärast koma panna alati tühik;

•

loogeliste sulgude sisse jääv (tsüklite, funktsioonide jne sisu) tuleks alati kirjutada
taandreaga;

•

koodi tasub kommenteerida, eriti just koodi eesmärki, mitte niivõrd kuidas seda
saavutatakse (see on näha koodis);

•

failidele ja muutujatele tasub panna sisukad nimed.
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Rakendustarkvara:
R
!"#$%&'()"*#+"*",-!
3.
praktikum
./-0*"#)1#'2Andmetabelitest
3%&2$)"4$51)$()

Andmeid
kogutakse tabelisse üldjuhul nii, et iga rida vastab ainult ühele subjektile ning iga veerg
7%&2$1&-#89')"#($-)":$;1(($-<;&='>';-%11?-$)-19"-*1&"-+"()":-"1%';)-<>$;$-(':=$#)1;$-%1%9-19"-+$$*9ainult
ühele
mõõdetud tunnusele (tabel 1). Korduvate mõõtmiste puhul võib ühe subjekti kohta
"1%';)-<>$;$-2@@&$)'&-)'%%'($;$-A)":$;-6B.-38*&'+")$-2@@)21()$-0'>';-+@1:-<>$-(':=$#)1-#8>)"teha
ka mitu rida (tabel 2) või hoopis korduvalt mõõdetud tunnuse iga mõõtmiskorra jaoks teha
)$>"-#"-21)'-*1&"-A)":$;-4B-+@1->8801(-#8*&'+";)-2@@&$)'&-)'%%'($-19"-2@@)21(#8**"-="8#(-)$>"üks veerg (tabel 3). Mahukamate uuringute puhul võib koguda andmeid ka andmebaasi, ent
<#( - +$$*9 - A)":$; -/B. - C">'#"2")$- ''*1%9')$ - 0'>'; - +@1: - #89'&" - "%&2$1& - #" - "%&2$:""(1? - $%)andmeanalüüsi jaoks on kõige mõnusam, kui analüüsitavad andmed on ühes tabelis koos.
"%&2$"%";<<(1-="8#(-8%-#@19$-2@%'("2?-#'1-"%";<<(1)"+"&-"%&2$&-8%-<>$(-)":$;1(-#88(.01 2%'% 3#$%&
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6. 7%&2$)":$;1-0@>=";-#88()")1-("9$&'()":$;6-D.-3'1&"(-+@1(-"%&2$)":$;-+E;="-%E>"-A21;;1($&-*$"&?+$$*'&-($;;$(-8;1&?-21;;1($1&-+EE*)'(1-%$$&-(1(";&"(1&BFTabel 4.
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(-+.+/+0123
7100(+/+0123

;
5:

5
;

+/+0123

5;

;9

!"#$%&+(&
1.Andmetabeli põhjal koostati sagedustabel1 4. Kuidas võis andmetabel välja näha (millised read,
veerud selles olid, milliseid väärtusi need sisaldasid)?

3%&2$)"4$51-(1(($5'7$21%$-!81
Andmetabeli
sisselugemine R-i
Andmete
salvestamine tekstikujule
3%&2$)$-("5+$()"21%$-)$#()1#'9'5$
Kõige
teksti - #'=';?
kujul, - ($$
see - "9"
aga - +@)":
võtab - "*+')1(
arvutis - 0";='
palju - *''21?ruumi,
3@19$ - universaalsem
'%1+$*("";($2 - on
8% - andmete
"%&2$)$ - säilitamine
(E1;1)"21%$ - )$#()1
mistõttu
mitmed programmid (nt SPSS) säilitavad tabeleid binaarkujul. Vastav binaarkuju on iga
21()@))'-21)2$&-0*89*"221&-A%)-GHGGB-(E1;1)"+"&-)":$;$1&-:1%""*#'=';.-I"()"+-:1%""*#'='-8%-19"programmi/failiformaadi
üldiselt - $*1%$+.
erinev. - L)Et <>$
ühe - 0*89*"2219"
programmiga - (1($()")'&
sisestatud - "%&2$1&
andmeid - )$1($teise
0*89*"221JK"1;1K8*2""&1 - puhul
0'>'; - <;&1($;)
programmiga
siiski
kuidagi
töödelda
saaks,
on
tarvilik
andmed
binaarkujult
tekstikujule
ümber
0*89*"2219"-(11(#1-#'1&"91-)MM&$;&"-(""#(?-8%-)"*+1;1#-"%&2$&-:1%""*#'=';)-)$#()1#'=';$-<2:$*salvestada.
(";+$()"&".Ka tekstikujul säilitatavate andmete jaoks on mitmeid formaate, mis üldiselt sõltuvad sellest,
3" - )$#()1#'='; - (E1;1)")"+")$ - "%&2$)$ - ="8#( - 8% - 21)2$1& - K8*2"")$? - 21( - <;&1($;) - (@;)'+"& - ($;;$()?kuidas tekstifailis lahtreid üksteisest eraldatakse. Kõige levinumad on CSV- ja TAB-tüüpi
#'1&"( - )$#()1K"1;1( - ;">)*$1& - <#()$1($() - $*";&")"#($. - 3@19$ - ;$+1%'2"& - 8% - NGIO - =" - P7QO)<<011 Sagedustabel näitab, kuidas jagunevad antud tunnus(t)e väärtused. Näiteks tabeli 1 põhjal saaksime koostada soo
6 G"9$&'()":$;-%E1)":?-#'1&"(-="9'%$+"&-"%)'&-)'%%'(A)B$-+EE*)'($&.-RE1)$#(-)":$;1-6-0@>=";-(""#(12$-#88()"&"-(88ja
vanuse ühist jaotust kujutava sagedustabeli järgmiselt:
="-+"%'($-<>1()-="8)'()-#'=')"+"-("9$&'()":$;1-=E*921($;),
vanus
!!"#$%&
sugu|
>
20| <=
20!
!
&%'%!
(!)!*+(!,
!
-!*+
m
|
1|
1
.!!!( !!!/( !!!!/
n
|
2|
0
$!!!( !!!*( !!!!+
6JS
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formaadid:
esimeses neist on ühe rea lahtrid üksteisest eraldatud koma või semikooloniga, teises
78*2""&1&,-$(12$($(-%$1()-8%-9:$-*$"-;":)*1&-9#()$1($()-$*";&")'&-#82"-+<1-($21#88;8%1=">-)$1($(aga
tabulaatorimärgi
või tühikuga.
"="-)"?';"")8*12@*=1-+<1-)9:1#'=".
2NOP232Q?"232R")$"!232ST9&0U#$"/2
V33V329T9&0U#2
W3XY3V32*0&&"9T9&0U#2

ZNOPZ;ZQ?"Z;ZR")$"!Z;ZST9&0U#$"/Z
V;;V;Z9T9&0U#Z
W;XY;V;Z*0&&"9T9&0U#Z

!""#$%&'(&&)*+,-../$&-01%-$23$4$5
2NOP2 2Q?"2 2R")$"!2
2ST9&0U#$"/2
V
V
29T9&0U#2
W
XY
V
2*0&&"9T9&0U#2

2NOP2+2Q?"2+2R")$"!2+2ST9&0U#$"/2
V+%+V+29T9&0U#2
W+XY+V+2*0&&"9T9&0U#2

!""#$%&6(&&789,-../$&-01%-$23$4$5

!"#$%&'#'
Ülesanded

4. A'*1>-21;;1($1&-+<12";'(1-0"#'+"&-BCD$;>-E0$%E771D$.8*=-F";D-"%&2$)$-(";+$()"21($#(-)$#()12.Lae
aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r/ alla fail massatchusets.xls ning ava see mõne
)9901-7"1;1.
programmiga. Tutvu andmestikuga, tunnuste kirjeldused leiad siit: http://biit.cs.ut.ee/~kolde/
/.r/descr.txt.
G"$-""&*$((1;)-:))0,HHIII.').$$HJ2"1)*""=H*)*H-";;"-7"1;-2"((")D:'($)(.C;(-%1%=-"+"-($$-2<%$Pane tähele, kuidas on tähistatud tühjad lahtrid.
0*8=*"221=". - K')+' - "%&2$()1#'="> - )'%%'()$ - #1*L$;&'($& - ;$1"& - (11),3. Uuri,
milliseid võimalusi pakuvad Excel andmete
salvestamiseks
teksti
tüüpi faili.
Salvesta
see
:))0,HHIII.').$$HJ2"1)*""=H*)*H&$(D*.)C).
- M"%$ - )@:$;$>
- #'1&"( - 8%
- )@:1()")'&
- )9:L"&
- ;":)*1&.mõnesse
tekstiformaati. Uuri, kuidas on tekkinud tekstifailis üksteisest eraldatud lahtrid; kas
N";+$()"-($$-2<%$(($-)$#()178*2"")1.-A'*1>-#'1&"(-8%-)$##1%'&-)$#()17"1;1(-9#()$1($()-$*";&")'&sõned
on
ümbritsetud jutumärkidega (nt kasuta programmi Notepad).
;":)*1&O-#"(-(<%$&-8%-92?*1)($)'&-L')'2@*#1&$="-P%)-#"(')"-0*8=*"221-Q8)$0"&R.

Tekstikujul andmetabeli lugemine R-i
(#)$*+),-,".%&'/#*%0#"+.",1#/+&#.23+

Tekstikujul andmetabeli sisselugemiseks kasutatakse peamiselt käsku read.table; sisseloetav
K$#()1#'L';-"%&2$)"?$;1-(1(($;'=$21($#(-#"(')")"#($-0$"21($;)-#@(#'
-!"#$%&#'("O-(1(($;8$)"+tasub
kohe ka mingiks objektiks salvestada. Käsule read.table saab
lisaks faili asukohale ette
)"('?-#8:$-#"-21%=1#(-8?L$#)1#(-(";+$()"&".-3@(';$-!"#$%&#'("-(""?-;1("#(-7"1;1-"('#8:";$-$))$anda, kas faili esimene rida sisaldab veerunimesid või mitte, millise sümboliga on lahtrid selles
"%&">-#"(-7"1;1-$(12$%$-*1&"-(1(";&"?-+$$*'%12$(1&-+<1-21))$>-21;;1($-(92?8;1="-8%-;":)*1&-($;;$(eraldatud,
millist sümbolit kasutatakse sõnede eraldamiseks, millise sümboliga on tähistatud
$*";&")'&> - 21;;1()
- (92?8;1)
- #"(')")"#($
- (<%$&$ - $*";&"21($#(> - 21;;1($ - (92?8;1=" - 8% - )@:1()")'&kümnendkoha
eraldaja
ning puuduvad
väärtused:
#92%$%&#8:"-$*";&"L"-%1%=-0''&'+"&-+@@*)'($&,
andmed <- read.table(file = "faili nimi", header = TRUE, sep = ";", dec = ",", )
#)$*"$+,-+!"#$%&#'("./0("+1+2/#0(0+)0*023+4"#$"!+1+56783+9":+1+2;23+$"<+1+2323+=

Siinkohal toome mõnede olulisemate parameetrite tähendused ja võimalikud väärtused:
N11%#8:";-)882$-2<%$&$-8;';1($2")$-0"*"2$$)*1)$-)@:$%&'($&-L"-+<12";1#'&-+@@*)'($&,
• header -- kas faili esimene rida sisaldab veerunimesid või mitte (TRUE või FALSE);
! 4"#$"!-SS-#"(-7"1;1-$(12$%$-*1&"-(1(";&"?-+$$*'%12$(1&-+<1-21))$-PK!AB-+<1-TUGNBRO
• sep -- millise sümboliga on lahtrid üksteisest eraldatud. sep = "\t" tähistab
! tabulaatorimärki;
9":- SS - 21;;1($ - (92?8;1=" - 8% - ;":)*1& - 9#()$1($() - $*";&")'&. -9": + 1 + 2>&2- )@:1()"?)"?';"")8*12@*#1O
• dec -- millise sümboliga on sisseloetavas failis tähistatud komakoht.
! $"<-SS-21;;1($-(92?8;1="-8%-(1(($;8$)"+"(-7"1;1(-)@:1()")'&-#82"#8:).
• na.strings -- millise sümboliga on tähistatud puuduvad väärtused. Tühi lahter
! loetakse
)#%9&!0)?9- 21;;1($ - (92?8;1="
- 8% - )@:1()")'& - 0''&'+"& - +@@*)'($&. - K9:1 - ;":)$*igal juhulSSpuuduvaks
väärtuseks.
;8$)"#($-1=";-L':';-0''&'+"#(-+@@*)'($#(.Lisaks on käsul read.table veel parameetreid, mida saab näha abifailist (?read.table).
G1("#(-8%-#@(';-!"#$%&#'("-+$$;-0"*"2$$)*$1&>-21&"-(""?-%@:"-"?17"1;1()-P@!"#$%&#'("R.
Exceliga CSV-formaati salvestatud failide lugemiseks on mugavamaks kasutamiseks mõeldud
BCD$;1="
- FNVS78*2"")1
- (";+$()")'&
- 7"1;1&$ - ;'=$21($#(
8% - 2'="+"2"#(
- #"(')"21($#(
- 2<$;&'&käsud
read.csv
(seda
tuleks kasutada
siis, kui - komakoha
sümboliks
on punkt)
ning
#@('&
-!"#$%<9AP($&"
)';$#(
#"(')"&"
(11(>
#'1
#82"#8:"
(92?8;1#(
8%
0'%#)R
- %1%=read.csv2 (selle käsu puhul peaks komakoha sümboliks olema koma -- nagu näiteks Eestis
on
!"#$%<9AB-P($;;$-#@('-0':';-0$"#(-#82"#8:"-(92?8;1#(-8;$2"-#82"-SS-%"='-%@1)$#(-B$()1(-8%tavaks).
)"+"#(R.
Sisseloetava andmetabeli nime võib täispikkuses (st täpse asukohaga arvutis) ette anda. Kui
N1(($;8$)"+" -eraldamiseks
"%&2$)"?$;1 - %12$
- +<1? - )@1(01##'($(
- P() - )@0($
- "*+')1(R
- $))$ -tuleks
"%&". - 3'1kataloogide
kasutada
kurakaldkriipsu,
nagu- "('#8:"="
Windowsis
tavaks,
ühe
#")";88=1&$
$*";&"21($#(
#"(')"&"
#'*"#";&#*110('>
%"='
W1%&8I(1(
)"+"#(>
)';$#(
9:$kurakaldkriipsu asemel kirjutada kaks; kui aga kasutada tavalist kaldkriipsu, piisab ühest.
#'*"#";&#*110('
- "($2$;
- #'1 - "=" - #"(')"&" - )"+";1() - #";&#*110('> - 011("? - 9:$().Sisseloetav
fail võib
asuda- #1*L')"&"
ka näiteks- #"#(O
Internetis.
N1(($;8$)"+-7"1;-+<1?-"('&"-#"-%@1)$#(-X%)$*%$)1(.
andmed = read.table("C:\\Users\\Mina\\RakendustarkvaraR\\praks2\\minufail.txt",
header = T, sep = ";") # Windowsi stiilis
#)$*"$+1+!"#$%&#'(".2CD>>79"!9>>E0)#>>6#F")$G9&#!FA#!#D+6>>:!#F9B>>*0)G/#0(%&H&23+
I+J0)$KL90+9&00(09
andmed = 4"#$"!+1+53+9":+1+2;2=
read.table("C:/Users/Mina/Rakendustarkvara:
R/praks2/minufail.txt",
header = T, sep = ";") # Unixi stiilis
#)$*"$+1+!"#$%&#'(".2CDM79"!9ME0)#M6#F")$G9&#!FA#!#D+6M:!#F9BM*0)G/#0(%&H&23+
I+7)0H0+9&00(09
andmed = 4"#$"!+1+53+9":+1+2;2=
read.table("http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r/descr.txt",
sep = "\t")
4HY
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Töökataloog
Täispikkade failinimede (st täpse asukohaga) kirjutamine võib olla tüütu, eriti kui sisse loetavaid
faile on palju. Seetõttu tasub R-is ära määrata nn töökaust. Kui töökaust on määratud, piisab vaid
faili nime kirjutamisest ning R otsib seda faili siis töökaustast. Töökausta saab kontrollida käsuga
getwd ning määrata käsuga setwd:
getwd()
setwd("C:\\Users\\Mina\\Rakendustarkvara: R\\praks2\\"); getwd()
andmed = read.table("minufail.txt", T, ";")

Windowsis saab töökausta määrata ka menüüst File valiku Change dir... abil.

Andmetest esmase ülevaate saamine
Veendumaks, et andmetabel on korrektselt sisse loetud, võib vaadata andmetabeli veerunimesid,
struktuuri, esimest paari rida või veergu:
names(andmed)
str(andmed)
head(andmed)
andmed[1:5, ]
andmed[1:5, 1:3]

# Näidatakse veerunimed
# Andmetabeli struktuur
# Andmetabeli esimesed read
# Andmetabeli esimesed viis rida
# Andmetabeli esimesed viis rida ja kolm veergu

Samuti saab juba varasemast tuttavat summary käsku kasutada: summary(andmed).
Andmetabeli mõõtmetest aimu saamiseks sobivad järgmised käsud:
nrow(andmed)
ncol(andmed)
dim(andmed)

# Ridade arv
# Veergude arv
# Ridade ja veergude arv

Ülesanded
4. Aadressil http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r/ leiad failid tabel1.csv, tabel2.txt, tabel3.txt, tabel4.tab,
mis sarnanevad joonistel 1 ja 2 toodule. Tutvu nendega Notepadis ja proovi need seejärel R-i
korrektselt sisse lugeda. Veendu, et R-is olevates tabelites on sama palju veerge kui
originaalandmestikes.
5. Loe R-i sisse andmetabel, mille said massatchusets.xls faili tekstiformaati salvestamisel.
(Varuvariandina võib kasutada ülalmainitud aadressil olevat faili massatchusets.csv.) Mitu rida ja
veergu on andmetabelis? Millist tüüpi tunnused on veergudes?

Faktormuutuja
Kui tegeldakse andmete analüüsimisega, siis kodeeritakse faktortunnused (näiteks sugu,
haridustase -- üksikute erinevate võimalike väärtustega suurused) sageli mitte numbriliselt, vaid
tähtede või sõnadega (nt "m", "f"; "põhi", "kesk", "kõrg"). Kui andmestik R-i sisse loetakse, siis R
paneb tähelisi väärtuseid sisaldavate tunnuste tüübiks factor. See on andmetüüp kus tunnuse
väärtusi säilitatakse numbriliselt, kui lisaks tehakse ülemineku tabel mis tülgib numbri tekstiliseks
väärtuseks. Faktortunnused käituvad R-s peaaegu samamoodi kui sõned kuid on mõned
erinevused mis võivad põhjustada koodis raskesti avastatavaid vigu.
Et teada saada, mitu erinevat väärtust antud faktortunnusel võib üldse olemas olla, kasutatakse
käsku levels. Faktortunnuste erinevad võimalikud väärtused on rangelt järjestatud (tavaliselt
kasutatakse alfabeetilist järjekorda), ka seda järjekorda saab käsuga levels teada. Samas tasub
meeles pidada seda, et kõikvõimalikud väärtused ei pruugi olla andmestikus esindatud.
x1 = as.factor(c("soe", "külm", "külm", "külm", "paras"))
levels(x1)
x2 = x1[1:4]
x2
levels(x2) # Kuigi vektor x2 ei sisalda väärtust "paras", on see
# siiski võimaliku väärtusena üles loetletud
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Et faktortunnust luua või kodeeringut muuta saab kasutada käsku factor. Siltide muutmiseks
saab kasutada parameetrit labels.
factor(c(1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 1), labels = c("A", "B", "C"))
factor(1:10 > 3, labels = c("Vaike", "Suur"))

Sageli juhtub, et mõned arvulised tunnused on miskipärast faktorkujul, näiteks
print(x = factor(c("1", "4", "9", "4", "4", "1")))

See on üldiselt väga ebamugav, sest nii ei saa selle tunnusega teha matemaatilisi tehteid. Arvuliseks
väärtuseks väärtuseks tagasi teisendada saab neid kasutades käske as.character (teisendab
faktortunnuse väärtused kõigepealt sõnedeks) ja as.numeric (teisendab saadud sõned arvudeks):
xx = as.numeric(as.character(x))

Alamhukade eraldamine
Sageli soovime saada ülevaadet mingist konkreetsest tunnusest, üksikuid tunnuseid saab tabelist
kätte dollarimärgi või veeruindeksite abil.
mtcars$cyl
mtcars[, c('mpg', 'cyl')]

Nii saab ka andmestiku lisada uusi tunnuseid
mtcars$hprank = rank(mtcars$hp)
mtcars$klass = 'autod'

Ülesanded
6. Tekita massachusetsi andmestikku uus faktortunnus mis on väärtusega “Alaealine”, kui inimene
on alla 18 ja “Täiskasvanu” muudel juhtudel

Tõeväärtusvektorid
Ridu saab selekteerida ka tõeväärtusvektorit kasutades: vektori pikkus peab vastama kogu
andmetabeli ridade arvule; selekteeritakse need read, kus tõeväärtus on tõene.
reaindeksid = mtcars$cyl > 5
nrow(mtcars); length(reaindeksid)
summary(reaindeksid)
mtcars[reaindeksid, ]

Ridade filtreerimiseks/selekteerimiseks saab kasutada ka mitut filtrit/tõeväärtusvektorit korraga,
kui teha tehteid tõeväärtustega. Tõeväärtustehete sümbolid on & (ja, and) ja | (või, or). Peab
silmas pidama seda, et
T
T
F
T
T
F

&
&
&
|
|
|

T
F; F & T
F
T
F; F | T
F

#tulemus
#tulemus
#tulemus
#tulemus
#tulemus
#tulemus

on
on
on
on
on
on

T
F
F
T
T
F

Kui me tahame leida autod mille silindrite arv on suurem viiest ja käikude arv on 4, peame
tegema nii:
mtcars[mtcars$cyl > 5 & mtcars$cyl == 4, ]

Loogilise tehtena saab kasutada ka eitust, mida tähistab R-is hüüumärk. Kehtivad tavalised
lausearvutuse reeglid, seega filter !(mtcars$cyl > 5 & mtcars$cyl == 4) jätab välja need
autod, mille silindrite arv on suurem viiest ja käikude arv on 4.
Tasub meeles pidada, et operaator %in% tekitab samuti tõevektori. c(1, 4, 3, 4, 2, 2, 3,
1, 2) %in% c(1, 2) tulemuseks on tõeväärtusvektor, mis on sama pikk, kui tehte vasakpoolne
vektor. Tulemuseks olevas vektoris on i. elemendi väärtus TRUE parajasti siis, kui vasakpoolse
vektori i. element kuulub hulka, mis on kirjeldatud parempoolses vektoris.
Kui me rakendame tõeväärtusvektorile mõnd aritmeetilist tehet, siis väärtust TRUE koheldakse
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kui arvu 1, väärtust FALSE kui arvu 0. Seda on mugav ära kasutada näiteks koos summeerimise
käsuga:
sum(mtcars$cyl > 5)

# Saame teada, mitu on silindrite arvugas üle 5-e

Ülesanded
7. Mis on selles andmestikus suurim vanus (AGEP)?
8. Millised väärtused võibad olla haridustasemel (SCHL)?
9. Mitu meest ja mitu naist on Massachusettsi andmetabelis (SEX)?

Andmete salvestamine
Andmetabeli salvestamine
Sageli on vaja töödeldud andmeid arvuti kõvakettale salvestada, et neid jälle teiste programmidega
edasi analüüsida. Andmete teksti kujul salvestamiseks kasutatakse käsku write.table:
write.table(x = objekti_nimi, file = "väljundfali nimi", sep = "\t", na = "",
dec = ".", col.names = TRUE)

Parameetrid sep ja dec on samad, mis käsu read.table puhulgi, parameeteriga na saab
määrata, kuidas tähistatakse puuduvaid väärtuseid, parameetritega col.names ja row.names
saab määrata, kas väljundfaili kirjutatakse ka vastavalt veeru- ja reanimed.

Andmete salvestamine binaarkujul
Kui töö käigus tekib tabeleid mida tahaks ka mõnes järgmises R skriptis kasutada, siis võib R
objekte ka otse R-le loetavateks binaarfailideks salvestada. Sellisel säilitamisel on mitmed head
omadused: seda faili on lihtne uuesti sisse lugeda, võib majutada mitut muutujat ja enamasti võtab
vähem ruumi kui teksti fail. See käib käsuga save.
save(mtcars, iris, file = “andmed.RData”)

Seda andmestiku saab sisse lugeda käsuga load. mida on kaval välja kutsuda käsu print sees, sest
siis on näha mis andmestikud sisse loeti.
print(load(“andmed.RData”))

Ülesanded
10. Lugeda sisse andmed praks4andmed.RData aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r/ . Mis
tabelid selle failiga sisse loeti.
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Rakendustarkvara: R
4. praktikum
Andmetöötlus R-s
Täna tutvume viisidega, kuidas tulla toime erinevate prakiliste probleemidega, mis tihti kerkivad
esile andmetöötluse käigus. Lisaks uurime kuidas teha andmetele lihtsamat kirjeldavat statistikat.

Puuduvad väärtused
Andmestikud sisaldavad tihtipeale puuduvaid väärtusi, uuritavat tunnust pole mõnikord
mõõdetud või oli mõõtmine liiga ebatäpne, vms... . Asjakohased meetodid puuduvate väärtuste
arvesse võtmiseks sõltuvad väga palju konkreetsest andmestikust, mõnikorkord saame me neid
lihtsalt ignoreerida, teinekorda peame neid sisaldavad read välja viskama või tegema midagi veel
keerulisemat. R pakub kõigeks selleks suhteliselt mugavaid vahendeid.
Puuduvad väärtused on kodeeritud R-s väärtuseks NA. See on väärtus mida võivad sisaldada
ükskõik mis tüüpi vektorid, nii loogilised, sõnede kui ka arvude omad. Paljud R funktsioonid
oskavad NA tüüpi väärtuseid ära tunda ja siis vastavalt sellele asjakohaselt käituda.
Kõige olulisem funktsioon NA-de käitlemisel on vast is.na() mis ütleb lihtsalt kas väärtus on
NA või mitte. Ühe väärtuse puhul on see võibolla natuke mõttetu, kuid kuna ta töötab ka
vektoriseeritult, siis see ütleb meile ära, millised vektori elemendid on NA-d. Näiteks me saame
kontrollida mitu NA-d üks vektor sisaldab
> x = c(1:5, NA, 6:10, NA)
> sum(is.na(x))
[1] 2

Sama vektorit saame kasutada, kui me tahame puuduvad väärtused välja visata või asendada
millegagi.
> x[!is.na(x)] # Valime ainult elemendid, mis ei ole NA-d
[1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
> x[is.na(x)] = 0 # Asendame puuduvad väärtused 0-ga
> x
[1] 1 2 3 4 5 0 6 7 8 9 10 0

Nagu mainitud, oskavad paljud funktsioonid ära tunda puuduvaid väärtusi. Käitumine nende
puhul sõltub funktsioonist, ning üldislt saab seda kontrollida mõne argumendiga. Kõige levinum
argument funktsioonidel on na.rm, mis ütleb lihtsalt, et enne funktsiooni rakendamist visatakse
välja puuduvad väärtused.
> mean(x)
[1] NA
> mean(x, na.rm = T)
[1] 3
> sum(x)
[1] NA
> sum(x, na.rm = T)
[1] 15

Kuid nüüd tekib küsimus, kuidas saab ühes andmestikus puuduvad väärtused nii ära kodeerida.
Kui puuduvad väärtused on R-i sisseloetavas failis märgitud sõnega NA või jäetud tühjaks, siis
peaks R need ära tundma. Kui on kuidagi teistmoodi kodeeritud, siis saab read.table käsku
lisada parameetri na.strings, millele saab ette anda vektori erinevaid puuduvaid väärtusi
tähistavaid sõnesid.
read.table(“data.txt”, na.strings = c(“.”, “Inf”, “N/A”, “NaN”))
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Ülesanded
1. Tõmba aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r/ andmestik praks4andmed.RData ja loe see
sisse käsuga print(load("praks4andmed.RData"))
2. Andmestikus mass, leia puuduvate väärtuste arv ja osakaal tunnuse WAGP puhul.
3. Leia WAGP (sissetulek, puuduvad väärtused tähistavad inimesi kes tööl ei käi) keskmine
väärtus. Kuidas oleks kõige õigem arvutada keskmist antud juhul.
4. Eralda andmestikust need read kus tunnusel WAGP väärtus puudub.

Kirjeldav statistika
Nüüdseks peaks me oskame andmeid sisse lugeda, neid vaadata ja sealt ka huvitavaid alamhulki
eralda. Järgmisena vaatleme funktsioone millega on võimalik andmeid kirjeldada ja nendest
täielikumat pilti saada. Esialgu tuletame meelde käsud dim() ja str(), mis andsid meile
andmestiku mõõtmed ja tunnuste tüübid. Vastavalt tunnuse tüübile peame me kasutama erinevaid
meetodeid tema uurimiseks. Pidevate tunnuste puhul olulised näitajad näiteks keskmine, standard
hälve, mediaan ja teised kvantiilid. Neid saab käskudega
mean(x)
sd(x)
median(x)
quantile(x, probs = c(0.2, 0.5, 0.8))

Diskreetsete tunnuste puhul on kõige kasulikum vaadata sagedustabelit, kõige lihtsamal kujul
saame sagedustabeli käskuga
x = factor(rep(c("A", "B", "C"), c(1, 3, 6)))
y = factor(rep(c("A", "B", "C"), c(2, 5, 3)))
table(x)
table(y)

Ühe tunnuse sagedustabel on kasulik, kuid huvitavam on vaadata kuidas tunnused koos
muutuvad. Selleks saab näiteks panna käsku table komaga eraldatult mitu muutujat.
> table(x, y)
y
x
A B C
A 1 0 0
B 1 2 0
C 0 3 3

Kui me lisame sellesse käsku veel kolmanda muutuja, siis me saame kolme mõõtmelise tableli,
mida, on juba suhteliselt ebamugav kasutada. Et sellest probleemist üle saada on R-s olemas
funktsioon ftable (flat table), mis võimaldab teha kahemõõtmelisi sagedustabeleid, kus on
seosed rohkem kui kahe muutuja vahel. Seda mis muutujad ridades ja veergudes saab määrata
parameetritega row.vars ja col.vars.
x
y
z
>

= factor(rep(c("A", "B",
= factor(rep(c("A", "B",
= factor(rep(c("A", "B",
ftable(x, y, z, row.vars
y A
B
C
z A B C A B C A B C

x
A
1 0 0 0
B
1 0 0 2
C
0 0 0 1
> ftable(x,
x A B C
y z

0 0 0
0 0 0
1 1 0
y, z,

"C"), c(1, 3, 6)))
"C"), c(2, 5, 3)))
"C"), c(5, 1, 4)))
= 1)

0 0
0 0
0 3
row.vars = c(2 , 3))
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A A
B
C
B A
B
C
C A
B
C

1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
0
0
3

Ülesanded
5. Leia tunnuse WAGP kvartiilid (kvantiilid kohtadel 0.25, 0.5 ja 0.75).
6. Tunnus MARHT näitab mitu korda üks inimene on abielus olnud. Millised on selle tunnuse
võimalikud väärtused ja nende sagedused?
7. Kas MARHT jaotus on erinev sugude kaupa (tunnus SEX)?
8. Kas erinevused MARHT jaotuses sugude kaupa on sarnased erineva kodakondsus staatusega
inimeste puhul.

Andmete mestimine
Mõnikord ei ole tule andmed mitte ühes, vaid mitmes tabelis. Samas nende analüüsimiseks oleks
meil vaja siiski, et nad oleks kõik ühes tabelis koos. Andmetabeleid saab ühendada näiteks
kasutades käsku cbind, kuid sel puhul me peame olema väga kindlad, et kahes andmestikus on
täpselt sama palju elemente ning et kõik read on samas järjekorras. Seetõttu on parem kasutada
käsuga merge, mis kõigepealt otsib kahe andmestiku samanimelised veerud ja siis nende põhjal
ühendab andmestikud. merge saab mõistlikult hakkama ka juhul, kui andmestike suurused ei
klapi.
> tulemus
nimi tulemus voistlus
1
Mari
30.1
I
2 Peeter
22.5
I
3 Tiina
25.3
II
4 Peeter
18.4
II
> isik
nimi sugu vanus
1 Peeter
M
30
2
Mari
N
22
3 Tiina
N
25
4 Laine
N
20
> merge(tulemus, isik)
nimi tulemus voistlus sugu vanus
1
Mari
30.1
I
N
22
2 Peeter
22.5
I
M
30
3 Peeter
18.4
II
M
30
4 Tiina
25.3
II
N
25
> merge(tulemus, isik, all = T)
nimi tulemus voistlus sugu vanus
1
Mari
30.1
I
N
22
2 Peeter
22.5
I
M
30
3 Peeter
18.4
II
M
30
4 Tiina
25.3
II
N
25
5 Laine
NA
<NA>
N
20

Ülesanded
9. Nüüd vaatleme andmestikke house_merge, house_small_merge ja mass_merge, mis said ka
enne sisse loetud. Andmestikus mass on inimeste kirjeldused pluss tunnus SERIALNO, mis
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tähistab majapidamist. Andmestikkudes house on majapidamiste andmed.
10. Ühenda tabelid mass_merge ja house_merge. Mis tunnuse alusel toimub ühendamine? Kas
me ühendamise käigus viskasime välja vaatlusi? (uuri andmestike dimensioone enne ja pärast
ühendmist). Vaata andmetele otsa ja proovi leida inimesi kes kuuluvad samasse majapidamisse.
Kas nende puhul on ühendamine toimunud õigesti?
11. Proovi nüüd ühendada mass_merge andmestikuga house_small_merge. Kas kõik väärtused
jäid alles? Proovi argumenti all = T . Mis muutus?

Unikaalsed elemendid ja duplitseeritud kirjed
Müne suurema andmestiku tunnuseid uurides on vahest kasulik vaadata, kas konkreetse tunnuse
puhul on duplitseeritud väärtusi või milline on unikaalsete elementide arv millised üldse on need
väärtused üldse on. Näiteks kui meil on patsientide andmebaas, siis on kasulik teada, kas iga
patsiendi kohta on andmestikus üks rida või on neid mitu.
Siin aitavad meid kaks käsku unique ja duplicated. unique tagastab etteantud vektori
unikaalsed elemendid, duplicated aga tõeväärtusvektori mis on T ainult siis, kui funktsioon
näeb elementi mitmendat korda. Olgu meil antud võistluse tulemuste andmestik nagu me selle
eelmises osas mestisime ja me oleme nüüd huvitatud mitte konkreetse võistluse tulemustest, vaid
nende inimeste andmetest kes jooksmas käisid.
> voistlus
nimi tulemus voistlus sugu vanus
1
Mari
30.1
I
N
22
2 Peeter
22.5
I
M
30
3 Peeter
18.4
II
M
30
4 Tiina
25.3
II
N
25
> unique(voistlus[, "nimi"]) # Leiame unikaalsed väärtused
[1] Mari
Peeter Tiina
Levels: Mari Peeter Tiina
> length(unique(voistlus[, "nimi"])) # Milline on unikaalsete väärtuste arv
[1] 3
> duplicated(voistlus[, "nimi"]) # Duplitseeritud väärtuste tõevektor
[1] FALSE FALSE TRUE FALSE
> sum(duplicated(voistlus[, "nimi"])) # Leiame duplitseeritud elementide arvu
[1] 1
# Eraldame andmestikust isikuinfo: iga isiku kohta ainult üks rida
> voistlus[!duplicated(voistlus[, "nimi"]), c("nimi", "sugu", "vanus")]
nimi sugu vanus
1
Mari
N
22
2 Peeter
M
30
4 Tiina
N
25

Ülesanded
12. Kasutades ühendatud andmestikku (mass_merge + house_merge). Leia unikaalsete
majapidamiste arv . Mitu protsenti vaatlustest on korduvad?
13. Eralda ühendatud andmestikust välja majapidamiste kohta käiv info SERIALNO, ACR,
COST ja TOWN, nii et iga majapidamise kohta on üks rida. Kui suur on saadud andmestik?
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Rakendustarkvara: R
5. praktikum
Hulgaoperatsioonid
Oleme juba tuttavad operaatoriga %in%, mis kontrollib, kas operaatorist vasakul olev element
sisaldub paremal olevas hulgas
> 1:5 %in% c(2, 3)
[1] FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE

Kui meid huvitab, kas vähemalt üks võrdlustest on TRUE, saame kasutada käsku any(), kui aga
tahame veenduda selles, kas kõik võrdlused on TRUE, kasutame käsku all():
> all(1:5 %in% c(2, 3))
[1] FALSE
> any(1:5 %in% c(2, 3))
[1] TRUE

Kui me käsitleme vektoreid hulkadena (st elementide järjekord ega korduvate elementide arv pole
tähtis) siis võime võrrelda kahte hulka samuti käsu all() abil1 või kasutada hoopis lühemat
võimalust käsu setequal() näol:
> A = 1:5; B = c(2, 3); D = c(5:1, 3)
> all(A %in% B) & all(B %in% A)
[1] FALSE
> setequal(A, B)
[1] FALSE
> all(A %in% D) & all(D %in% A)
[1] TRUE
> setequal(D, A)
[1] TRUE

Lisaks on R-is implementeeritud ka kolm põhilist hulgaoperaatorit:
•

union(A, B) -- kahe hulga ühend

,

•

intersect(A, B) -- kahe hulga ühisosa

•

setdiff(A, B) -- kahe hulga vahe

,
Ühend

A = 1:5; E = 4:8
union(A, E)
intersect(A, E)
setdiff(A, E)

Ühisosa

Ülesanded
1.Hukade A ja B sümmeetriline vahe koosneb hulkade A ja B kõigist sellistest elementidest,
Vahe
mis ei kuulu hulkade A ja B ühisossa. Olgu A = 1:5; E = 4:8, leia A ja B sümmeetriline vahe,
tee seda R-i abil. Mitu erinevat võimalust leiad?

Sõnetöötlus R-is
R-i on aja jooksul lisatud mitmeid sõnetöötlusfunktsioone, nt grep() ja sub(), ent nende
süntaks pole väga järjekindel. Antud kursuses kasutame sõnetöötluseks teeki stringr, mis
tegelikult kasutab R-is olemasolevaid põhilisi sõnetöötlusfunktsioone, aga mille käskude süntaks
on mõnevõrra selgem. Selle teegi saab oma arvutisse installeerida, trükkides R-i konsooli
1 Hulgad A ja B on võrdsed parajasti siis, kui iga hulga A element sisaldub hulgas B ja iga hulga B element sisaldub
hulgas A.
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install.packages("stringr") (vt
library abil: library(stringr).

ka 2. praktikumi), teegi saab kasutusele võtta käsu
Selle teegi käsud on ära seletatud failis http://cran.rproject.org/web/packages/stringr/stringr.pdf.
Kellel tekib probleeme paketi ininstallimisega vaadaku õpetust lehelt http://courses.cs.ut.ee/
2011/sylearvuti/Main/Juhend09, kui ikka tekib küsimusi konsulteerige praktikumi juhendajaga.

Sõne pikkus
Sõne märkide arvu saab teada käsu str_length() abil.
> sõnad = c("Õun", "Apelsin", "Porrulauk", NA, "")
> str_length(sõnad)
[1] 3 7 9 NA 0

Sõnede kokkukleepimine ja eraldamine
Sõnesid saab kokku kleepida üheks sõneks käsu str_c() abil. Andes sellele ette mitu vektorit,
kleebitakse kokku vektorite esimesel positsioonil olevad elemendid, teisel positsioonil olevad
elemendid jne. Argumendi sep abil saab ära määrata, kuidas kokkukleepimisel elemendid
üksteisest eraldatakse. Kui kasutada argumenti collapse, siis kleebitakse kõik elemendid
omavahel kokku ning kleepekohtadel on see sümbol, mis määrati ära collapse argumendiga.
> arvud = 1:5
> str_c(sõnad, arvud)
[1] "Õun1"
"Apelsin2"
"Porrulauk3" "NA4"
> str_c(sõnad, arvud, sep = " ")
[1] "Õun 1"
"Apelsin 2"
"Porrulauk 3" "NA 4"
> str_c(sõnad, collapse = " ")
[1] "Õun Apelsin Porrulauk NA “

"5"
" 5"

Mõnikord sisaldab üks sõne mitut üksteisest mõne sümboliga eraldatud sõnet. Sellisel juhul saame
selle sõne tagasi algosadeks jaotada, kasutades käsku str_split() ning selle argumenti
pattern. Tegevuse tulemuseks on list, mille esimene ja ainus element sisaldab eraldatud sõnede
vektorit. Listist vektori tegemiseks saame kasutada käsku unlist().
koos = str_c(sõnad, collapse = " ja ")
eraldi = unlist(str_split(koos, pattern = " ja "))
length(eraldi)

Kui tahame sõne igat tähte eraldi kätte saada, siis saame seda samuti str_split() käsu abil. Pane
tähele, et selle käsu arvates algab sõne tühja sõnega (""):
unlist(str_split("alfabeet", ""))

Alamsõne eraldamine
Alamsõnet saab eraldada käsuga str_sub(), andes ette alamsõne algus- ning lõpp-positsiooni.
str_sub("Rakendustarkvara: R", 2, 5)
str_sub(sõnad, 1:4, 3:6)

Ülesanded
2. Tõmba fail praks5andmed.RData aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/r. Loe see sisse,
järgnevas kasutame sealt andmestikku mass. Andmetabelis on veerus OCCP iga inimese amet,
sealjuures kolme esimese tähega on kodeeritud vastav valdkond; näiteks kõik
puhastusteenustega seotud ametid algavad tähtedega CLN. Mitu erinevat valdkonda on selles
andmetabelis?

Alamsõne otsimine
Et teada saada, kas üks sõne sisaldub teises sõnes, saab kasutada käsku str_detect() koos
argumendiga pattern.
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str_detect(c("Tartu perearstikeskus", "Tallinna keskhaigla"), pattern = "Tartu")

Et teada saada, millisel positsioonil otsitav sõne asub, saab kasutada käsku str_locate().
Tulemusena tagastatakse kõige esimesena sobitunud alamsõne algus- ja lõppindeks.
str_locate(c("Tartu perearstikeskus", "Tallinna keskhaigla"), pattern = "Tartu")

Sõne muutmine
Käsuga str_replace() saab asendada alamsõne mingi muu sõnega:
str_replace("Tallinna keskhaigla", "Tallinna", "Ida-Tallinna")

Ülesanded
3.Mitu inimest on Massatchusettsi andmestikus, kelle ametinimetus sisaldab sõna
SPECIALIST?
4.Samas andmestikus veerus COW on ära toodud, kelle heaks inimene töötab. Kui inimene
töötab kellegi heaks, siis vastav lahter sisaldab sõna "employee" (või "Employee"), iseendale
tööandjate puhul leiab lahtrist sõna "self-employed". Riigitöötajate kohta leiab lahtrist sõna
"government", erasektoris töötajate puhul "private". Filtreeri välja riigi heaks töötajad ning
erasektoris kellegi heaks töötajad.
5.Leia keskmine palk riigi heaks töötajatele ning erasektoris kellegi heaks töötajatele (veerg
WAGP).
6.Teadupärast on Eesti isikukoodi formaat järgmine:
abcdefghijk,
kus a -- sugu ja sajand (paaritu arv mees, paarisarv naine, 1,2 -- 1800, 3,4 -- 1900, 5,6 -- 2000);
bc -- aasta, de -- kuu, fg -- päev, hi -- haigla, j -- sel päeval selles haiglas sündimise järjekord, k -kontrollnumber. Põhjalikuma kirjelduse leiab näiteks Vikipeeidast.
Alguses sisse loetud failis oli ka sõne nimega isikukoodid.
a)Eralda seal isikukoodid üksteisest ja salvesta tekkinud isikukoodide vektor mingiks
muutujaks.
b)Tekita uus andmetabel nimega "inimesed", millesse lisa veerg isikukoodidega.
7.Arvestades isikukoodi esimest numbrit, tekita andmetabelisse "inimesed" uus veerg, kus on
märgitud inimese sugu. Mitu meest ja naist on andmestikus? Mitu on sündinud sel sajandil?
8.Mitu inimest on sündinud suvekuudel?

Regulaaravaldised
Argumendi pattern väärtus ei pea olema lihtsalt mingi sõne, vaid võib olla hoopis keerukam
regulaaravaldis (regular expression). Lühidalt on R-i regulaaravaldised lahti seletatud regex-abifailis
(trüki ?regex).
Regulaaravaldis on sõnemuster, mis võimaldab otsida sõnest alamstinge üldisemalt kui ainult
täpsete vastavustena. Regulaaravaldis ise on ka sõne, kõige lihtsamal juhul see sama süne mida me
otsime, kuid lisades sinna erisümboleid saame me võtta arvesse otsitava sõne eripärasid. Näiteks ^
ja $ tähistavad vastavalt sõne algust ja lõppu, sümbol . tähendab suvalist märki ja .* suvalise
pikkuse ja sisuga märkide järjendit. Nurksugude vahele saab kirjtuada tähemärkide gruppe,
näiteks [a-z] ning [A-Z] on vastavalt kõik väiksed ja kõik suured tähed; [0-9] tähistab numbreid.
Lisades neile mõnele sümbolile või sümblite grupile * lubatakse sellel korduda ükskõik kui palju.
> str_replace(c("31111111", "4111111", "5111113"), "^3", "99")
[1] "991111111" "4111111"
"5111113"
> str_replace(c("31111111", "4111111", "5111113"), "^[34]", "99")
[1] "991111111" "99111111" "5111113"
> str_replace(c("31111111", "4111111", "5111113"), "^[0-9]", "99")
[1] "991111111" "99111111" "99111113"
>
> str_replace(c("Karl Tamm", "Peeter Tammo"), " .*", "")
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[1] "Karl"
"Peeter"
> str_replace(c("Karl Tamm", "Peeter Tammo"), ".* ", "")
[1] "Tamm" "Tammo"

Regulaaravaldiste koostamise võimalusi on väga palju ja kõiki neid meeles pidada on keeruline.
Seetõttu tasub regulaaravaldise kirjutamisel käepärast hoida mõnd juhendit.

Kuupäevadega töötamine
Kuupäevad on keerukad selle poolest, et neid säilitatakse üldiselt teksti kujul, kuid sisuliselt peab
nendega saama arvutada: liita, lahutada. ISO standarditele vastav kuupäev on formaadis "aastakuu-päev", ent sageli on meil andmetabelis kuupäevad hoopis muus formaadis. R-is on kuupäeva
jaoks omaette klass Date. Suvalises formaadis kuupäeva teisendamiseks Date-tüüpi muutujaks
tuleb kasutada käsku as.Date() ning anda argumendiga format ette see formaat, millest
teisendatakse. Date-tüüpi objekte saab liita-lahutada:
d1 = as.Date("22.04.2009", "%d.%m.%Y")
d2 = as.Date("30.04.2009", "%d.%m.%Y")
d2 - d1
as.numeric(d2 - d1)

Siinkohal %d tähendab päeva numbrit, %m kuu numbrit ning %Y täispikka aastanumbrit.
Rohkem saab lugeda käsu strptime() abifailist (?strptime).
Kuupäevaks formaaditud objektidega saab teha kõigi mõistlikke operatsioone, näiteks leida
miinimum, keskmine, võrrelda hulki; küll aga ei saa näiteks leida logaritmi või ruutjuurt.
d3 = Sys.Date()
paevad = c(d1, d2, d3)
mean(paevad)
d1 %in% paevad

Põhjus on selles, et R talletab kuupäevi tegelikult päevade arvuna alates nullpunktist, sealjuures
nullpunktiks loetakse vaikimisi 1970-01-01. Selles võime veenduda as.numeric() käsku
kasutades.
as.numeric(as.Date("1970-01-01"))

Date-tüüpi objekti saab tagasi sõneks teisendada käsu format() abil:
format(d3, "%d. %b %Y")

Ülesanded
9.Isikukoodides sisaldub info inimeste sünnikuupäeva kohta. Kasuta käsku as.Date(), et
teisendada see info kuupäevaformaati. Salvesta saadud kuupäevad mingiks muutujaks. Kuna
kahekohalise aastanumbri tõlgendamisel võib tekkida probleeme, siis
a)võta isikukoodi 7 esimest numbrit ning esimene number (3, 4, 5 või 6) asenda vastavalt
arvuga 19 või 20,
b)saadud 8-kohalised numbrid teisenda sünnikuupäevadeks.
10. Tekita tabelisse "inimesed" sünnikuupäevadega veerg.
11. Tekita tabelisse "inimesed" veerg, kus oleks inimeste vanused päevades tänasel päeval.
(Vihje: Sys.Date() annab tänase kuupäeva.)
12. Tekita tabelisse "inimesed" veerg, kus oleks inimeste vanused täisaastates (aastas on 365,25
päeva).
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Rakendustarkvara: R
6. praktikum
Pikk ja lai andmetabel
Sama andmestikku on võimalik hoida väga erinevatel kujudel, varieerides infot, mida hoitakse
ridades ja mida veergudes. Kaks äärmust sellisesel varieerimisel on nn pikk ning lai
andmeformaat. Lai andmeformaat on selline, kus kõikvõimalik infoliiasus on viidud miinimumini
ja andmeid esitatakse väga kompaktsel ja inimloetaval kujul. Näide laias formaadis andmestikust
võiks olla järgmine.
Nimi Kaal Pikkus Sugu
1 Mari Sepp
55
165
0
2 Jaan Tamm
90
185
1
3 Jüri Kask 120
190
1

Pikas formaadis aga proovitakse hoida kõiki arvulisi tunnuseid ühes vektoris ja igale arvulisele
tunnusele vastab hulk kirjeldavaid tunnuseid, mis ütlevad täpselt, mis arvuga tegu on. Sellisel kujul
andmestik on inimesele väga ebameeldiv, kuid arvutile jälle väga mugav. Näide samast
andmestikust pikas formaadis:
Nimi variable
1 Mari Sepp
2 Jaan Tamm
3 Jüri Kask
4 Mari Sepp
5 Jaan Tamm
6 Jüri Kask
7 Mari Sepp
8 Jaan Tamm
9 Jüri Kask

value
Kaal
Kaal
Kaal
Pikkus
Pikkus
Pikkus
Sugu
Sugu
Sugu

55
90
120
165
185
190
0
1
1

Teisendamine ühest formaadist teise on ilma spetsiaalsete abivahenditeta kaunis tüütu. Seetõttu
tutvustame teile paketti reshape, mille funktsioonid melt() ja cast() just seda probleemi
lahendavadki.
Kõigepealt tuleks pakett sisse lugeda käsuga library(reshape). (Kui seda pole installeeritud,
siis paigaldada saab käsuga install.packages(reshape).)
Funktsioon melt() teisendab andmeid laiast formaadist pikka. Selleks identifitseerib ta
kõigepealt arvulised tunnused, mille väärtused pannakse ühte pikka vektorisse nimega value,
ning tekitab uue vektori variable, kus igale väärtusele vastab tema originaalne veerunimi.
Lisaks jäetakse alles ka kõik teised algse andmestiku mittearvulised tunnused ja paljundatakse neid
nii kuidas vaja. Olgu data eelpool toodud andmestik laias formaadis.
data = data.frame(Nimi = c("Mari Sepp", "Jaan Tamm", "Jüri Kask"), Kaal = c(55,
90, 120), Pikkus = c(165, 185, 190), Sugu = c(0, 1, 1))
melt(data)

Kui on vajadus viia mõni mittearvuline tunnus ka pikka formaati või kasutada mõnda arvulist
tunnust faktorina, siis on abiks parameetrid measure.vars ja id.vars.
> m = melt(data, id.vars = c("Nimi", "Sugu")); m
Nimi Sugu variable value
1 Mari Sepp
0
Kaal
55
2 Jaan Tamm
1
Kaal
90
3 Jüri Kask
1
Kaal
120
4 Mari Sepp
0
Pikkus
165
5 Jaan Tamm
1
Pikkus
185
6 Jüri Kask
1
Pikkus
190

Teistpidi teisendust saab teha kasutades käsku cast(). See käsk eeldab, et andmestikus on
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tunnus nimega "value", mille väärtusi hakatakse siis ringi paigutama.
> cast(m)
Nimi Sugu Kaal Pikkus
1 Jaan Tamm
1
90
185
2 Jüri Kask
1 120
190
3 Mari Sepp
0
55
165

Kuna igal arvulisel väärtusel on palju kirjeldavaid tunnuseid, siis saab laias formaadis andmestikku
panna kokku ka erinevatel viisidel. Teatud tunnused võivad jääda ridadesse, teised jälle
veergudesse. Selleks saab ette anda parameetrina ka valemi kujul <rea muutuja 1> + ... + <rea
muutuja n> ~ <veeru muutuja 1> + ... + <veeru muutuja n>.
> cast(m, variable + Sugu ~ Nimi)
variable Sugu Jaan Tamm Jüri Kask Mari Sepp
1
Kaal
0
NA
NA
55
2
Kaal
1
90
120
NA
3
Pikkus
0
NA
NA
165
4
Pikkus
1
185
190
NA

Ülesanded
1. Tõmba enda arvutisse andmestik praks6andmed.RData aadressilt http://biit.cs.ut.ee/
~kolde/r/ ja loe see sisse (print(load(“praks6andmed.RData”))
2.Vaatleme andmestikku voistlus. Seal on mõnede jooksuvõistluste tulemused, kusjuures
veerud näitavad vastavalt aega ja kohta esimesel võistlusel ja teisel võistlusel.
3.Vii andmestik pikka formaati. Millised tunnused pannkase ühte vektorisse, ja millised jäävad
niiöelda identifitseeritavateks tunnusteks?
4.Tekita nüüd pikas formaadis andmetele kaks lisaveergu: tulemuse tüüp (Aeg ja Koht) ning
võistluse number. (Vihje: kasuta käsku str_replace().)
5.Vii nüüd andmed uuesti inimloetavale kujule, nii et veergudes oleks tulemuse tüüp ja ridades
näidatud ära nimi, klubi ja võistluse number.
6.* Vaata mis juhtub, kui viid andmed laia formaati nii, et ridadesse jääb klubi ja veergudesse
tulemuse tüüp.
7.* Proovi käsule cast anda ette kolmanda parameetrina näiteks min või mean.

Andmetöötlus paketiga plyr
Teises praktikumis tutvusime tsüklite ja funktsioonide kirjutamisega R-s. Tsüklite kasutamine on
päris keerukaks, kuna lisaks eesolevast ülesandest arusaamisele tuleb läbi mõelda hulk tehnilisi
detaile nagu oodatav sammude arv, kuidas ja kuhu sammude tulemusi salvestada jne. Lisakas
tuleb välja, et naiivsel kasutamisel võivad tsüklid olla R-s väga aeglased, mis lisab veel ühe taseme
keerukust ülesandele. Kõige selle tõttu soovitatakse R-s üldiselt ilma tsükliteta läbi ajada ning
selleks on ka erinevaid vahendeid. Paljud probleemid, millele muudes keeltes lähenetakse
tsüklitega, lahendevad tänu vektoriseeritud funktsioonidele. Nüüd aga vaatleme paketti plyr mis
aitab tsükleid vältida, kui tahame läbi käia erinevaid andmestruktuure.

Jaga-rakenda-ühenda strateegia (split - apply - combine)
Paketi plyr funktsioonid implementeerivad jaga-rakenda-ühenda strateegiat. Ehk siis kui me
tahame mingil andmestruktuuri alamosadega teatud operatsiooni teha, siis see peaks koosnema
kolmest sammust:
• jaga andmed laiali alamhulkadeks;
• rakenda igale alamhulgale vajalik operatsioon;
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• kombineeri tulemused uuesti kokku.
Näiteks võime jagada andmetabeli ridade kaupa laiali, igast reast võtta keskmise ja siis saadud
3.1.2 Input: data frame (d*ply)
tulemused üheks vektoriks kokku panna.
When operating
a data frame, sõltuvad
you usually
want
to split andmestruktuuridest.
it up into groups based
Võimalikud
jagamis jaonühendamisviisid
sisend
ja väljund
Seetõttu
on
combinations
variables
in
the
data
set.
For
d*ply
you
specify
whichperekonna
variables (or
ei defineeri pakett plyr mitte üht funktsiooni vaid terve funktsioonide
vastaval
functions
of variables)
to use. These
variables
are ja
specified
in a special way
highlight
sisenditele
ja väljunditele.
Võimalikud
variandid
sisend
väljundstruktuuridele
on:tolist,
maatriks ja
that they Iga
are computed
the datalaialijagamine
frame, then the
global environment
which ja
andmetabel.
ühe puhulfirstonfrom
andmete
korraldataud
isemoodi.(inSisendite
case
it’s
your
responsibility
to
ensure
that
their
length
is
equal
to
the
number
of
rows
väljundite põhjal on ka jaotatud funktsioonid.
in the data frame).

!!!
output
!!
array
frame
!!data
• .(var1)input
will split!the
frame
into data
groups
definedlist
by thenothing
value of the var1
!!!
variable. If you use multiple variables, .(a, b, c), the groups will be formed

array
aaply
by the interaction
of
the
variables,
data frame
daply and
variables.
list
laply

adply
alply a_ply
output
will
be labelled
with all three
ddply
dlply
d_ply
ldply
llply l_ply

• You can also use functions of variables: .(round(a)), .(a * b). If you are outputting
data
frame, of
these
will
get ugly
names
(produced
by make.names()),
Jagamine
erinevate
sisendite
korral
Table
1:
Theto
12akey
functions
plyr.
Arrays
include
matrices
and vectors
as special cases.
but you can override them by specifying names in the call: .(product = a * b)

Kui sisendiks on list, siis on jagamise algoritm väga lihtne, list jagatakse lihtsalt elementideks.

• By default, plyr will look in the data frame first, and then in the global environ-

The following
section
detail.kaupa.
If your
Kui sisendiks
on maatriks,
siis describes
saab sedathe
läbiplyr
käia functions
kas ridadeinvõimore
veergude
Et interest
seda valida
ment
.(anothervar).
However,
you
are
encouraged
to
keep
all
related
variables
has
been
whetted
by
this
example,
you
might
want
to
skip
ahead
to
page
14
to
learn
peame me a*ply() funktsioonides määrama argumendi .margins, mille võimalikud
inabout
the same
data frame:
this
makes
things
much
easier
in the
long
run.
more
this
example
and
see
some
plots
of
the
data
before
and
after
removing
the
väärtused on kas 1 või 2 (vastavalt read või veerud).
seasonal effects.

Figure 4on
shows
two examples
of splitting
up up a simple
frame.
Splitting
up
Kui sisendiks
andmetabel,
siis võime
seda tükkideks
jagada data
vastavalt
mõnele
diskreetsele
data frames
easier kombinatsioonile.
to understand (and to draw!)
splitting
up arrays, because
tunnusele
või isnende
Selleks than
tuleb
funktsioonides
d*ply()
3 Usage
they’re
only
2
dimensional.
argumendi .variables väärtuseks anda vastavate tunnuste nimede vektor.
Table 1 lists the basic set of plyr functions. Each function is named according to the
.(sex)
.(age)
type of input it accepts and the type of output it produces: a = array, d = data frame, l
=name
list, andage
_ = nothing.
The input
type determines
how the big data
structure
is broken
sex
name
age
sex
name
age
sex
apart
into
small
pieces,
and
the
output
type
determines
how
the
pieces
are
joined
back
John
13
Male
John
13
Male
John
13
Male
together again. Section 3.1 describes how the input is broken down, and Section 3.2
Mary
15
Female
Peter
13
Male
Peter
13
Male
describes how it is pieced back together.
Alice
14
Female
Roger
14
Phyllis
Female
The effects
of the
input and outputs
types
areMale
orthogonal, so
instead13 of having
to
Peter
13
Male
learn all 12 functions individually,
to learn the three
nameit is sufficient
age
sex
name types
ageof input
sex and
the
four types
of input.
For this reason,
it’s
useful
to
refer
to
a
complete
row
(common
Roger
14
Male
Mary
15
Female
Alice
14
Female
output
type)
(common
input
type)
of
Table
1.
The
notation
we
use
for
this
Phyllis
13 or column
Female
Alice
14
Female
Roger
14
Male
is d*ply to refer an entire row (same input) and *dply for an entire column (same
Phyllis
13
Female
name
age
sex
output).
Mary
15
Female
The **ply functions have either two or three main arguments, depending on the
type of input:
• a*ply(.data, .margins, .fun, ..., .progress = "none")
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Each type of input has different rules for how to split it up, and these rules are described

Rakendustarkvara: R. 6. praktikum. Sügis 2011.
> laply(b, function(x){return(x[1])})
[1] "Mazda" "Mazda" "Datsun" "Hornet"

Meeldetuletus funktsioonidest
Funktsiooni süntaks oli R-s järgmine
<funktsiooni nimi> = function(<argumentide nimekiri>){
<argumentidega tehtavad operatsioonid>
return(<tagastatav väärtus>)
}

Andmete ühendamine
Kui me valime väljundstruktuuriks listi, siis võib meie funktsioon väljastada ükskõik mida, listi
elemendiks saab selle paigutada ikka.
Kui me valime väljundstruktuuriks maatriksi, siis võiks funktsiooni väljund olla ühe elemendiline,
siis tekib neist kokku vektor. Kui väljund on rohkemate dimensioonidega, siis pannakse ka
andmed kokku, kuid kuidas täpselt saab lugeda http://had.co.nz/plyr/.
Kui väljundiks on valitud andmetabel, siis peaks funktsioon väljastama ka andmetabeli. Need
kleebitakse pärast ridadekaupa kokku ja ette lisatakse ka vastavate muutujate väärtused, mis
vastava alamhulga defineerivad.

Kasutamise näited
Uurime juba varasemast tuttavat massachusetsi andmestikku. kasutades a*ply funktsioone on väga
mugav kirjeldada maatriksis esinevaid tunnuseid.
# Kuidas on need tunnused jaotunud
s = alply(mass, 2 , summary)
# Kui palju on veergude puuduvaid väärtusi
aaply(mass, 2, function(x){return(sum(is.na(x)))})

Perekond d*ply kasulik näiteks kui on vaja tekitada uusi grupispetsiifilisi tunnuseid või kirjeldada
gruppe võttes kokku andmeid erinevatel viisidel.
# Arvutame erineva päritoluga inimeste keskmise palga ja töötundide arvu
ddply(mass, "CIT", function(x){data.frame(n = nrow(x), wage = mean(x$WAGP, na.rm =
T), hours = mean(x$WKHP, na.rm = T))})
# Lihtsalt saame grupid peenemaks teha kasutades selleks veel tunnust sugu
ddply(mass, c("CIT", "SEX"), function(x){data.frame(n = nrow(x), wage = mean(x
$WAGP, na.rm = T), hours = mean(x$WKHP, na.rm = T))})

Ülesanded
1. Kasutame andmestikku eluase. Arvutada keskmine elusaseme hinnaindeks igas linnas
erinevatel aastatel. Kas andmestik on mugaval kujul sellise analüüsi teostamiseks? Mida
saaksime ette võtta?
2. Kuidas saaks saadud andmestiku viia jälle inimesele mugavalt loetavale kujule?
3. Proovi arvutada ka keskmine indeks iga aasta kohta üle kõigi linnade.
4. Uurime kinnisvara hindade aastasisest jaotust. Tekita uus tunnus, kus on iga aasta ja linna
puhul andmetest lahutatud nende keskmine ja jagatud standardhälbega.

Kasulikud lisafunktsioonid
Paketis plyr võib leida ka mitmeid eelnevalt näidatuga seotud funktsioone, mis võimaldavad
jällegi vältida tsüklite kasutamist. Esimene neist on perekond r*ply, mis kordab suvalist R-i
lauset etteantud arv kordi ja pärast ühendab tulemused. Need funktsioonid on kasulikud üldiselt
juhul, kui etteantavas lauses on midagi juhuslikku.
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rdply(10, min(rnorm(3, 5)))
rlply(10, rnorm(3, 5))

Mõnikord on vaja rakendada ühte funktsiooni erinevate argumentidega ja vaadata, mis juhtub.
Selleks on mõeldud funktsioonid m*ply. See käsk võtab ette andmetabeli ja funktsiooni, kusjuures
andmetabel sisaldab funktsiooni erinevaid parameetreid.
data = data.frame(mean = c(1, 10, 100), sd = c(100, 10, 1))
mdply(data, rnorm, n = 5)

Ülesanded
5. Genereeri 100 valimit standard normaaljaotusest, igas 10 elementi.
6. Loe kokku mitmes valimis on vähemalt üks element üle 3-e.
7. Genereeri 100 valimit normaaljaotustesr suurusega 10, keskväärtustega 1 kuni 100.
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Rakendustarkvara: R
7. praktikum
Graafikute joonistamine paketiga ggplot2
Graafikute joonistamiseks kasutame paketti ggplot2. See on pakett, mille abil on võimalik
joonistada peaaegu kõiki traditsioonilisi graafikuid. Lihtsaks on tehtud erinevate graafikutüüpide
kombineerimine ja väljundi mugandamine, lisaks on palju vaeva nähtud vaikeväärtuste valikuga,
nii et vähese vaevaga on võimalik joonistada väga ilusaid ja loetavaid graafikuid. Paketi nõrgaks
küljeks on dokumentatsioon, kuna tegu on suhteliselt noore paketiga ja suhteliselt väheste
funktsioonidega on võimalik väga palju erinevaid tulemusi saavutada. Tavalise helpi asemel on
tihti parem vaadata paketi veebilehte, http://had.co.nz/ggplot2/, kus on erinevaid funksioone
kirjeldatud koos näitlike joonistega. NB! pakettide installimise kohta saab abi lingilt http://cran.rproject.org/bin/windows/base/rw-FAQ.html#I-don_0027t-have-permission-to-write-to-theR_002d2_002e13_002e0_005clibrary-directory

Hajuvusdiagramm
Paketi saab sisse lugeda käsuga library(ggplot2). Selle paketi kõige olulisemaks käsuks on
qplot, mida kasutades on võimalik joonistada kõiki tavalisi graafikutüüpe, järgides nn
“graafikute grammatika” lähenemist. Sellele käsule tuleb ette anda andmestik ja siis öelda, millised
tunnuseid pildil kujutada. Olgu meil andmed linnad, mis sisaldab erinevaid tunnuseid ameerika
linnade kohta. Kõige lihtsam viis kasutada käsku qplot on:
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad)

kus per_capita_inc ja unemployment_rate on veerud andmestikust linnad. Nii joonistame lihtsalt
hajuvusdiagrammi kahe muutuja kohta, ehk ütlesime, et üht muutujat kujutame x-teljel ja teist yteljel. Kuid on veel võimalusi muutujaid graafikule lisada nagu näiteks värv, punkti suurus ja kuju.
Neid saab sättida vastavalt parameetritega colour, size ja shape.
# Värvime punktid vastavalt
qplot(x = per_capita_inc, y
linnad)
# Värvime punktid vastavalt
qplot(x = per_capita_inc, y
State, data = linnad)

kõrgharitute osakaalule
= unemployment_rate , colour = bachelor, data =
haridustasemele ja kuju muudame vastavalt osariigile
= unemployment_rate , colour = bachelor, shape =

Ülesanded
1. Tõmba enda arvutisse andmestik praks7andmed.RData aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/
r/ ja loe see sisse (print(load(“praks7andmed.RData”))
2. Joonista välja hajuvusdiagramm keskkooli ja ülikooli lõpetanute protsendi vahel (tunnused
high_scl ja bachelor). Kas tunnuste vahel on seos?
3. Kujutada graafikul ka osariiki (tunnus State). Proovi selleks erinevaid variante. Kas
haridustasemed on osariikide kaupa erinevad?
4. Kujuta graafikul ka maakonna rahvaarvu (tunnus pop_estimate), kasutades näiteks punkti
suurust..

Graafikutüübi valik
Koordinaat telgedel olevaid muutujaid ei pea ilmtingimata kujutama punktidena, nende põhjal
saab joonistada ka teisi kujundeid. Kõige olulisemad üldisemad tüübid ongi: punkt, tulp, joon ja
karpdiagramm. Lisaks sellele on ggplot2-s realiseeritud veel hulk tüüpe kuid need kas täiendavad
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neid põhitüüpe või sobivad väga spetsiifilistel andmetele. Graafiku tüübi valik sõltub üldiselt
andmetest.
• Üksiku tunnuse jaotust saab esitada üldiselt kasutades tulpdiagrammi, seda nii pideval kui
diskreetsel juhul. Mõlemal juhul saab tulpasid värvides kirjeldada veel ühte diskreetset tunnust.
• Diskreetse tunnuse ja pideva tunnuse seoseid kirjeldab muidu paremini karpdiagramm, mis
näitab ära pideva tunnuse kvartiilid ja erindid.
• Kui diskreetse tunnuse väärtusi on suhtelislt vähe ja igale väärtusele vastab ühe pideva tunnuse
väärtus, siis on hea seda kujutada kasutades punkte.
•Pidevate tunnuste vahelisi seoseid kirjeldab kõige paremini juba vaadeldud punktidega
hajuvusdiagraamm.
• Kui andmed kujutavad aegrida või on kuidagi muud moodi loogiliselt seotud on mõistlik
kasutada jooni andmete esitamiseks.
Käsus qplot saame graafikutüüpi valida parameetriga geom. Vastavad väärtused on toodud
tabelis
Graafiku tüüp

qplot vaste

Punktid

geom = “points”

Joon

geom = “line”

Tulp

geom = “bar”

Karpdiagramm

geom = “boxplot”

# Joonistame histogrammi pidevale tunnusele
qplot(x = perc_poverty, geom = "bar", data = linnad)
# Võtame arvesse ka diskreetse muutuja sündivus
qplot(x = perc_poverty, fill = Birth_factor, geom = "bar", data = linnad)
# Uurime vaesuse jaotust erinevates sündivuse gruppides karpdiagrammiga
qplot(x = Birth_factor, y = perc_poverty, geom = "boxplot", data = linnad2)

Ülesanded
5. Joonista välja tunnuse bachelor histogramm (tulpdiagramm pideval tunnusel).
6. Lisa eelmisele pildile värviga ka tunnus State. (tulpdiagrammi puhul saab värvi määrata
parameetriga fill)
7. Uuri tunnuse high_scl jaotust erinevates osariikides kasutades karpdiagrammi.

Graafiku jagamine tahkudeks
Tihti on kasulik ühe suure pildi asemel joonistada palju väikeseid saranse sisuga pilte, kusjuures
objektide jagamine akendese on toimub mingi tunnuse väärtuste põhjal. Selleks, et käsuga qplot
seda saavutada peame kasutama parameetrit facets. Selle parameetri väärtus tuleb anda valemi
kujul <ridadeks jagav muutuja> ~ <veergudeks jagav muutuja>, kui üks
neist ära jätta, siis tuleb selle asemele kirjutada punkt.
# Jagame pildi laiali veergudesse, kasutades tunnust State
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate , colour = bachelor, facets = . ~
State ~ ., data = linnad)
# Jagame pildi laiali ridadess kasutades muutujat State
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate , colour = bachelor, facets = . ~
State, data = linnad)
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Ülesanded
8. Joonista välja hajuvusdiagramm keskkooli ja ülikooli lõpetanute protsendi vahel (tunnused
high_scl ja bachelor), tunnuse Birth_factor tasemete kaupa. Proovi nii ridasid kui
veerge.
9. Lisa eelmisele pildile ka jaotus osariikide kaupa. Kas saame välja lugeda mingit uut infot?

Elementide positsioneerimine
Käsul qplot on parameeter position, mis võimaldab kontrollida teatud graafiliste elementide
täpset paigutust. Kõige kasulikum on see värviliste tulpdiagrammide joonistamisel. Selle
parameetri erinevatel väärtustel on järgmised tagajärjed:
• “dodge” - paneb erinevat värvi tulbad kõrvuti
• “stack” - paneb erinevat värvi tulbad üksteise otsa
• “fill” - paneb tulbad üksteise otsa ja teisendab ühekõrguseks (kasulik kui uurida osakaalusid)
qplot(x = Birth_factor, fill = Poverty_factor, geom = "bar", position = "dodge",
data = linnad2)
qplot(x = Birth_factor, fill = Poverty_factor, geom = "bar", position = "stack",
data = linnad2)
qplot(x = Birth_factor, fill = Poverty_factor, geom = "bar", position = "fill",
data = linnad2)

Hajuvusdiagrammi puhul saab kasutada väärtust “jitter”, mis lisab andmetele natuke müra, et
punktid ei oleks nii üksteise otsas.
qplot(x = Birth_factor, y = perc_poverty, geom = "point", data = linnad2)
qplot(x = Birth_factor, y = perc_poverty, geom = "point", position = "jitter",
data = linnad2)

Ülesanded
10. Joonista tulpdiagramme mis uurivad tunnuse Birth_factor jaotust osariikide kaupa.
Milline position väärtus annab kõige mõistlikuma graafiku?

Graafikule andmete lisamine
Olgu meil graafik olemas, kuid me tahame sinna lisada veel geomeetrilisi elemente või ka uusi
andmeid. Seda saab teha väga lihtsalt liites graafikule funktsioone geom_<geomi nimi>. Kui
me joonistame uue kujundi samade andmete põhjal, siis tihti pole vaja isegi ühtegi argumenti
määrata. Näiteks kui paneme andmetest läbi kõvera.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2) + geom_smooth()

Mõnikord tahame lisada mingid vastavused tunnustele, siis uued need tuleb koondada funktsiooni
aes argumentideks.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2) +
geom_smooth(aes(colour = State))

Funktsioonist aes välja jäävaid argumente kasutatakse nii nagu nad on ette antud. Võrdle
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2) +
geom_smooth(aes(colour = "yellow"))
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2) +
geom_smooth(colour = "yellow")

Nii on väga lihtne lisada ka tekste pildile.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2[1:20,]) +
geom_text(aes(label = County), size = 3, vjust = 0, hjust = 0)

Kui me tahame kasutada mingit teist andmestikku, siis peame lisama sellele käsule ka argumendi
data.
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qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, data = linnad2) +
geom_text(aes(label = County), size = 3, vjust = 0, hjust = 0, data =
linnad2[c(34, 48, 65, 68, 70, 99),])

Ülesanded
11.Tõmba enda arvutisse andmestik praks8andmed.RData aadressilt http://biit.cs.ut.ee/~kolde/
r/ ja loe see sisse (print(load(“praks8andmed.RData”))
12.Joonista hajuvusdiagramm tunnuste high_scl ja bachelor vahel.
13.Lisa neile maakondadele nimed, kus keskkooli haridusega inimeste osakaal on alla 50-e.
14.Lisa graafikule vertikaalne joon kohal x = 50. (vihje: kasuta käsku geom_vline)

Graafikute skaleerimine
Et muuta viisi, kuidas ggplot2 teisendab muutujaid graafiliseteks parameetriteks saab kasutada
käske scale_<g raafiline parameeter>_<skaala nimi>. Näiteks funktsiooni
scale_x_continuous saab kasutada x-teljel asuva pideva tunnuse skaleerimiseks ja
scale_colour_grey on värvi skaleerimiseks mustvalgel skaalal. Kõiki relevantseid
skaleerimisfunktsioone on võimalik näha ggplot2 kodulehel http://had.co.nz/ggplot2/.
Skaleerimisfunktsiooni rakendamiseks tuleb ta liita graafikule.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_x_continuous(trans = "log10")

Iga erineva parameetri skaleerimiseks saab graafikule liita uue funktsiooni. Konkreetsete
funktsioonide parameetrid sõltuvad palju tunnuse tüübist ja graafilise parameetri omadustest, kuid
sellegipoolest on olemas mõned argumendid, mida kõik skaleerimisfunktsioonid tunnistavad.
• name - telgede puhul telje nimi, värvide, kuju jne korral nimetatakse sellega vastavat legendi.
• breaks - vektor punktidega, millel skaalat kirjeldatakse. Näiteks telgde puhul, milliste
väärtuste juures on vastaval teljel ära näidatud numbrilised väärtused. Värvi puhul näitab see, et
millised tunnuse väärtused on toodud legendis.
• labels - parameetriga breaks määratud punktide sildid.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_x_continuous(name = "Per capita income", breaks = c(10000, 40000))
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_x_continuous(name = "Per capita income", breaks = c(10000, 40000), labels =
c("Small", "Large"))
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_colour_hue(name = "State name", breaks = c("Alaska", "Texas"))

Pidevate muutujate skaleerimine
Pidevate muutujate skaleerimiseks kasutatavatel funktsioonidel (näit. scale_<?>_continuous,
scale_<?>_gradient, ...) on mõned spetsiifilised argumendid.
• trans - saame anda ette transformatsiooni nime, mida rakendada väärtustele enne pildile
panemist. Mõned võimalikud väärtused: “exp”, “log2”, “log10”, “pow10”, “sqrt”. ... .
• limits - kahe elemendiline vektor, mis määrab ära telje vähima ja suurima punkti.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_x_continuous(trans = "log10")
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = State, data = linnad2) +
scale_x_continuous(limits = c(0, 50000))

Diskreetsete muutujate skaleerimine
Diskreetsete muutjate skaleerimiseks kasutatakse funktsiooni scale_<?>_discrete.
Parameeter limits töötab diskreetete muutujate puhul teisiti, kui pideval juhul. Kuna me ei saa
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ette anda väärtuste vahemiku otspunkte, siis peame ette andma kõik väärtused, mida me tahame
kujutada, koos järjekorraga.
qplot(x = State, y = unemployment_rate, geom = "boxplot", data = linnad2) +
scale_x_discrete(limits = c("Texas", "Maryland"))

Ülesanded
15.Pane y telje nimeks “Higher education percentage”; muuda telje ulatust vahemikku (0, 100);
muuda silte ja nende paigutust nii, et need oleksid kujul 0%, 25%, 50%, 75% 100%.
16.Lisa pildile värviga ka tunnus income_class nii, et näidatakse ainult punkte kus sissetulek on
kas väga kõrge või väga madal.

Värvide skaleerimine
Värvide valik on graafikute puhul väga oluline. Õigesti valitud värvidega on võimalik tuua
selgemini välja oma sõnumit, muuta graafikut loetavamaks ja ka visuaalselt meeldivamaks ning
professionaalsemaks. Asjakohane värviskaala sõltub jällegi palju tunnusest mida tahame kujutada.
Väga üldiselt võib värviskaalad jagada kolmeks:
• gradient - kasutatakse pidevate tunnuste kujutamisel, kõige väiksem väärtus ja suurem väärtus
vastavad mingitele värvidele ning vahepealsed väärtused siis nende kahe värvi segudele;
• lahknev gradient - kui pideval tunnusel on mingi selge nullpunkt, siis saab seda visuaalselt
kujutada kolmeastmelise gradiendiga, kus kaks värvi on reserveeritud ekstreemsetele väärtustele
ja üks siis nn nullpunkti jaoks. Näiteks kui kujutame temperatuure, on loomulik kujutada
positiivseid väärtusi erineva tugevusega punastega ja negatiivseid samamoodi sinise
varjunditega;
• kvalitatiivne - iga väärtuse kujutamiseks kasutatakse võimalikult erinevat värvitooni, samas on
oluline silmas pidada, et heleduselt ja värvi tugevuselt oleksid kõik toonid sarnased, sest muidu
hakkavad teatud väärtused teiste üle domineerima;
Kõiki neid variante on ggplotiga suhteliselt lihtne saavutada. Gradiendi kontrollimiseks saab
kasutada funktsiooni scale_<?>_gradient. Seal töötavad kõike eelpool tutvustatud
pidevate skaleerimisfunktsioonide argumendid ning lisaks on kaks parameetrit low ja high, mis
määravad ära siis gradiendi alguse ja lõpu värvi.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_gradient(name = "Perc. bachelor",
"red")
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_gradient(name = "Perc. bachelor",
"red", breaks = c(10, 30, 50))

bachelor, data =
bachelor, data =
low = "yellow", high =
bachelor, data =
low = "yellow", high =

Lahknevat ja veel keerulisemaid gradiente saab funktsiooniga scale_<?>_gradientn, mille
parameetrile colours saab ette anda vektori värvidega mille vahele ta siis uued värvid
interpoleerib.
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = bachelor mean(bachelor), data = linnad2) + scale_colour_gradientn(name = "Perc. bachelor",
colours = c("yellow", "red"))
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = bachelor mean(bachelor), data = linnad2) + scale_colour_gradientn(name = "Perc. bachelor",
colours = c("yellow", "white", "red"))
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = bachelor mean(bachelor), data = linnad2) + scale_colour_gradientn(name = "Perc. bachelor",
colours = c("yellow", "white", "red"), limits = c(-40, 40))

Diskreetsete/kvalitatiivsete väärtuste puhul kasutatakse vaikimisi funktsiooni scale_<?
>_hue, mis valib HCL värviskaalal, parameetri hue võimalikult erinevad väärtused jättes värvi
tugevuse ja heleduse konstantseks. Nii saame võimalikult erinevad värvid, mis samal ajal peaks
olema sarnase intensiivsusega.
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Kõige kasulikum funktsioon on vast scale_<?>_brewer, kus saab valida algselt maakaartide
värvimiseks aendatud värvipalette (http://colorbrewer2.org/). Seal on kaks parameetrit type ja
palette. Argumendi type võimalilud väärtused on “seq”, “div” ja “qual”, mis siis tähistavad
erinevaid paleti tüüpe. Palett väärtuseks saab anda paleti numbri.
Funktsioon scale_<?>_brewer eeldab diskreetseid andmeid
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
scale_colour_brewer(type = "qual", palette = 6)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
scale_colour_brewer(type = "qual", palette = 7)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_brewer(type = "seq", palette = 1)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_brewer(type = "seq", palette = 2)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_brewer(type = "seq", palette = 3)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_brewer(type = "div", palette = 3)
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour =
linnad2) + scale_colour_brewer(type = "div", palette = 1)

State, data = linnad2) +
State, data = linnad2) +
birth_class, data =
birth_class, data =
birth_class, data =
birth_class, data =
birth_class, data =

Juhuks kui kasutaja tahab oma värvid siiski ise defineerida, on olemas ka funktsioon scale_<?
>_manual, kuhu saab soovitavad värvid ette anda käsitsi vektorina (argument value).
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = birth_class, data =
linnad2) + scale_colour_manual(value = c("red", "green", "blue", "yellow",
"orange"))

Ülesanded
1.Proovi erinevaid värviskaalasid tunnusele income class. Milline sobib kõige paremini ja milline ei
sobi üldse?
2.Mis värviskaalat on kasutatud alloleval järgneval pildil?
3. Defineeri ise sobiv skaala tunnuse State kuvamiseks.
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Pildi annoteerimine
Telgede ja graafiku annoteerimise viise me oleme juba töö käigus ka näinud. Paljud asjad saab ära
lahendada erinevate skaleerimisfunktsioonide parameetritega. Siiski on paljudele neis olemas ka
mugavamad vasted qploti argumentide seas. Neist olulisemad on
• main - määrame graafiku pealkirja
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• xlab, ylab - telgede pealkirjad
• xlim, ylim - telgede väärtusvahemiku määramine
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = birth_class, data =
linnad2, main = "Employment and income", xlab = "Income, per capita", ylab =
"Unemployment rate", xlim = c(0, 45000)) + scale_colour_discrete("Birth rate")

Faktoritega töötamine
Pakett ggplot2 üritab võimalikult palju kasutada joonistamisel informatsiooni mis on kodeeritud
faktori tasemetesse. Taseme nimede põhjal joonistatakse näiteks legend ja taseme järjestust
kasutatakse pildil elementide järjestamiseks. Seetõttu on oluline tunda paari nippi kuidas faktorite
tasemetega töötada.
Esiteks on kasulik panna faktori tasemetele sisukad nimed. Seda saab teha andes käsule factor
ette juba sisukate nimedega stringi vektori, kasutades argumenti labels või käsku levels.
> a = factor(c(1, 1, 1, 2, 2, 3), labels = c("A", "B", "C"))
> a
[1] A A A B B C
Levels: A B C
> levels(a) = c("I", "II", "III")
> a
[1] I
I
I
II II III
Levels: I II III

Faktori tasemete järjestust saab muuta ka käsuga factor, kus selleks saab kasutada argumenti
levels. Sellele tuleb ette anda vektor, kus on praeguste tasemete nimed soovitud järjekorras.
> a = factor(c(1, 1, 1, 2, 2, 3), labels = c("A", "B", "C"))
> a
[1] A A A B B C
Levels: A B C
> factor(a, levels = c("B", "C", "A"))
[1] A A A B B C
Levels: B C A
> factor(a, levels = rev(levels(a)))
[1] A A A B B C
Levels: C B A

Ülesanded
1.Tee sama joonis, nagu ülesandes 8, kuid nii et punane tähistab kõige suuremat sissetulekut ja
sinine kõige väiksemat.
2.Kohanda pildi enda, telgede ja legendi pealkirju.

Väljundi mugandamine
Vaikimisi on ggplot2-s graafikute taustad hallid. Kui soovida valget tausta, siis saab seda liites
graafikule käsu theme_bw().
qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = birth_class, data =
linnad2) + theme_bw()

Kui on vaja graafiku elemente veel täpsemalt kontrollida, siis seda saab teha käsuga opts. Seal
saab iga elemendi kohta öelda, kas seda üldse näidata või kuidas seda muuta. Käsu opts
võimalikud argumendid on.
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8.1 Themes

Theme element

Type

Description

axis.line
axis.text.x
axis.text.y
axis.ticks
axis.title.x
axis.title.y

segment
text
text
segment
text
text

line along axis
x axis label
y axis label
axis tick marks
horizontal tick labels
vertical tick labels

legend.background
legend.key
legend.text
legend.title

rect
rect
text
text

background of legend
background underneath legend keys
legend labels
legend name

panel.background
panel.border
panel.grid.major
panel.grid.minor
plot.background
plot.title

rect
rect
line
line
rect
text

background of panel
border around panel
major grid lines
minor grid lines
background of the entire plot
plot title

strip.background rect
strip.text.x
text
strip.text.y
text

143

background of facet labels
text for horizontal strips
text for vertical strips

Table 8.1:graafiku
Theme elements
Tabel 1 Käsu opts argumendid, mis tähistavad erinevaid
elemente. Type viitab elemendi tüübile millele vastavalt
tuleb valida mugandamisfunktsioon kujul theme_<type>. Tabel on kopeeritud raamatust “Ggplot2: Elegant Graphics for
Analysis”, Wickham 2009.
hgramt <- hgram Data
+

Kui vastavat elementiopts(title
tahetakse= "This
graafikult
välja jätta siis tuleks selle väärtuseks anda
is a histogram")
hgramt saab väljanägemist kontrollida vastavalt argumendi tüübile käskudega
theme_blank(), muidu
hgramt + opts(plot.title = theme_text(size = 20))
theme_text(), theme_rect()
või theme_line().
Nendel käskudel on omakorda
hgramt + opts(plot.title
= theme_text(size = 20,
colour = "red"))
argumendid
hgramt + opts(plot.title = theme_text(size = 20,

•

theme_text - size, colour,
angle, hjust, vjust kontrollimaks kirja suurust, värvi, nurka ja
hjust = 0))
hgramt
+ opts(plot.title = theme_text(size = 20,
positsiooni asukoha
suhtes

•

hgramt + opts(plot.title
= theme_text(size
theme_line ja theme_segment
- colour, size,
linetype

•

theme_rect - fill,
kontrollimaks ruudu värvi ja theme_line argumendid serva välimuse
• theme_line() and theme_segment() draw lines and segments with the
kontrollimiseks. same options but in a slightly different way. Make sure you match the

face = "bold"))

= 20,

angle = 180))

appropriate type or you will get strange grid errors. For these element
p = qplot(x = per_capita_inc, y = unemployment_rate, colour = birth_class, data =
linnad2) functions you can control the colour, size and linetype. These options
are illustrated with the code and the results are shown in Figure 8.3.
p + opts(panel.grid.major = theme_blank())
p + opts(panel.grid.major
= theme_line(colour
= "black"))
hgram + opts(panel.grid.major
= theme_line(colour
= "red"))
p + opts(axis.text.y = theme_blank())
p + opts(axis.text.y = theme_text(angle = 90))
p + opts(axis.text.y = theme_text(angle = 90, size = 7))
p + opts(legend.key = theme_rect(fill = "white"))
p + opts(legend.key = theme_rect(fill = "white", colour = "grey60"))
p + opts(panel.grid.major = theme_line(size = 1))
p + opts(panel.grid.major = theme_line(size = 1, colour = "white"))

Ülesanded
3.Proovida teha võimalikult sarnane joonis allolevaga.
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Graafikute salvestamine
Grafikuid saab salvestada käsuga ggsave(), Kui ette anda vaid faili nimi, siis salvestab see käsk
viimase graafiku, mis sai joonistatud, kusjuures suuruse võtab ta akna järgi ning failitüübi määrab
faili nime laiendi järgi. Parameetreid width ja height kasutades on võimalik ära määrata ka
täpselt joonise mõõdud.
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